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

DATA:
LLOC:
HORARI:

2 de juliol de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.35 hores

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

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 25 DE
JUNY DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 25 de juny de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ ORDINÀRIA AL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA PER A L’EXERCICI DE 2018.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2006,
s’aprovà l’adhesió del municipi al Consorci de transport públic del Camp de Tarragona.
Mitjançant document adreçat a l’alcaldia de data 15 de maig de 2018, es comunica que
el Consell d’Administració de l’esmentat consorci, en sessió celebrada el passat 20 de
desembre de 2017, va aprovar mantenir per l’exercici 2018 el mateix import de les
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aportacions de les administracions locals que va aprovar-se per l’exercici 2017 i es
requereix l’aportació del 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de juny de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives 12-2018-767* de la
Intervenció General de data 22 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei que subsana els defectes posats de
manifest en l’informe d’intervenció.
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 l’aportació ordinària de 48.697,02 € corresponent a l’exercici de 2018
al Consorci del transport públic del Camp de Tarragona amb NIF Q4300188B.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació de 2018, a càrrec de la partida
20401 44120 46700 ADO_201800016636.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ATM Camp de Tarragona i a la Intervenció
municipal de fons.
2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ DE 25 PUNTS DE ACCÉS WIFI PER TAL
DE DONAR COBERTURA WIFI ALS EDIFICIS MUNICIPALS.
Atès l’inici d’aprovació de l’expedient per a l’adquisició de 25 punts de accés wifi per tal
de donar cobertura wifi als edificis municipals, mitjançant contracte menor en base a les
condicions tècniques i l’informe justificatiu del procediment.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte menor d’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i document amb les condicions tècniques per a l’adquisició de 25 punts de accés
wifi per tal de donar cobertura wifi als edificis municipals.
Vist que s’ha sol·licitat a diferents proveïdors els quals han presentat les següents
propostes:
2

PROVEÏDOR
LAN TECNOLOGY, SA
IRDTELECOM
IMPALA NETWORK SOLUTIONS

IMPORT IVA
NO INCLÒS
14.971,87
14.643,68
13.760,01

Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 118, 131 i 153 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE. Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 118 de la normativa
esmentada, en el contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’informe de
l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i
la incorporació a aquest de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei. En l’expedient s’ha de justificar
que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que,
individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a l’apartat primer del referit
article 118, tràmits que figuren a l’expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12/06/2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-782 emès per la Intervenció General en data
25/06/2018.
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 l’expedient de contractació menor per a l’adquisició de 25 punts de
accés wifi per tal de donar cobertura wifi als edificis municipals.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa a IMPALA NETWORK SOLUTIONS (CIF B60696721), el
contracte d’adquisició de 25 punts de accés wifi per tal de donar cobertura wifi als edificis
municipals, que es realitzaran en un termini màxim de 2 mesos i per un import de
13.760,01€ més 21% IVA de 2.889,60€ que totalitzen 16.649,61 €.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 20601. 92000. 62600 AD-16901
del pressupost de l’any 2018.
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QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.
A) Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals de 04-02-2015, on s’informa que
l’empresa CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU ocupa 237 metres lineals del camí de
propietat municipal mas d’en gual, per una canonada soterrada d’aigua potable per
abastament de la planta de formigó de la seva propietat.
D’acord amb l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals i segons l’annex 7 de l‘Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic,
que fa referència a les ocupacions de via pública del sòl, vol o subsòl.
Donat que el diàmetre de la canonada és de 0,08 metres, suposa una ocupació de 237 x
0,08 = 18,96m2, amb la tarifa de categoria 1 (85€/m2), s’obté una quota tributària de
1.611,6€.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20-06-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-766 de data 22-06-2018.
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 liquidació núm. 803393, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic de l’exercici 2018, a nom de CEMEX
ESPAÑA OPERACIONES SLU, amb NIF B-85771269, per import de 1.611,60€ (operació
DR-201800016453) a l’aplicació pressupostària 50601.43900.33902 del pressupost.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a la tresoreria.
TERCER.- Notificar el present acord a CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU, junt amb la
liquidació corresponent, amb l’advertiment de que el venciment del període de pagament
voluntari sense que aquest es produeixi determina l’inici del període executiu amb
l’exigència dels recàrrecs establerts a l’article 28 de la Llei General Tributària.
B) Vista la declaració d’ingressos presentada SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA,
SAU ( R. E. Núm. 3712 de 14-05-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
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2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al primer trimestre de 2018, 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 13-06-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-749 de data 21-06-2018.
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 liquidació núm. 803171, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2018, per import de 390,48
€ a SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, SAU, NIF: A-84689272, com a empresa
subministradora de serveis públics, a l’aplicació pressupostària 20201.93100.33200
(operació DR-201800015979).
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria Municipal i a SONATRACH GAS
COMERCIALIZADORA, SAU, junt amb la liquidació corresponent.
C) Vistes les declaracions presentades per VIESGO ENERGIA SL (Registre d’entrada núm.
3522 i 3524, de 07-05-2018) 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 primer trimestre de 2018.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13-06-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-748 de data 21-06-2018.
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
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Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 803181 corresponent a la taxa per utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2018, per import de 285,28€
a nom de VIESGO ENERGIA SL, NIF: B-39540760 com a empresa subministradora de
serveis públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal. (operació DR201800015976).
SEGON.- Acceptar l’ ingrés a compte efectuat per VIESGO ENERGIA, SL, a l’aplicació
pressupostària 20201.93100.33200. (Operació I-201800015977).
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
D) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA COMERCIALIZACION DE
ÚLTIMO RECURSO S.A.U. (Registre d’entrada núm. 03392 de 02/05/2018, 3202 de
24/04/2018, 1843 DE 09/03/2018 i 0937 de 08/02/2018) 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 primer trimestre de 2018, per a realitzar el càlcul de la
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-06-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-747 de data 21-06-2018.
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 liquidació núm. 803016, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2018, per import de 15,92
€, a nom de IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U, NIF A95554630, com a empresa subministradora de serveis públics, a l’aplicació
20201.93100.33200 (operació DR-201800015978)
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.

E) Vistes les declaracions d’ingressos presentades per ADAMO TELECOM IBERIA SAU (
R. E. Núm. 1767, de 07-03-2018), 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 corresponent 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 12-06-2018
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-750 de data 21-06-2018.
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 liquidació núm. 803032, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 489,24€
a ADAMO TELECOM IBERIA SAU, NIF A-65232357, com a empresa subministradora de
serveis públics, a l’aplicació pressupostària 20201.93100.33200 (operació DR201800015986).
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ADAMO TELECOM
IBERIA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
F) Vista la declaració presentada per EDP COMERCIALIZADORA SAU, ( R. E. Núm. 0489,
7626, 5764, 3011 de 24-01-2018, 27-10-2017, 26-07-2017 I 20-04-2017, respectivament) on
comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents a l’exercici 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
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s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-06-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-751 de data 21-06-2018.
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 liquidació núm. 803237, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic de l’exercici de 2017, per import de 28,79 €, a EDP
COMERCIALIZADORA, SAU, NIF: A-95000295, com a empresa subministradora de serveis
públics, a l’aplicació pressupostària 20201.93100.33200, (operació DR-201800015984)
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a EDP
COMERCIALIZADORA, SAU, junt amb la liquidació corresponent.
G) Vistes les declaracions d’ingressos presentades per ADAMO TELECOM IBERIA SAU (
R. E. Núm. 1767, de 07-03-2018), 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 corresponent al primer trimestre de 2018, 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 12-06-2018
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-752 de data 21-06-2018.
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 liquidació núm. 803033, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2018, per import de 602,03€
a ADAMO TELECOM IBERIA SAU, NIF A-65232357, com a empresa subministradora de
serveis públics, a l’aplicació pressupostària 20201.93100.33200 (operació DR201800015980)
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ADAMO TELECOM
IBERIA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
H) Vista la declaració presentada per EDP ENERGIA SAU, ( R. E. Núm. 0515 de 25-012018) 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 a l’exercici de
2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-06-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-763 de data 22-06-2018.
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 liquidació núm. 803235, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic de l’exercici de 2017, per import de 856,26 €, a
EDP ENERGIA, SAU, NIF: A-33543547, a l’aplicació pressupostària 20201.93100.33200.
(operació DR-201800015981).
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a la Tresoreria.
TERCER.- Notificar a EDP ENERGIA, SAU, junt amb la liquidació corresponent, amb
l’advertiment de que el venciment del període de pagament voluntari sense que aquest es
produeixi determina l’inici del període executiu amb l’exigència dels recàrrecs establerts a
l’article 28 de la Llei General Tributària.
I) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA CLIENTES S.A.U. (Registre
d’entrada núm. 0938 de 08-02-2018, 1842 de 09-03-2018, 2785 de 10-04-2018, 3201 de 249

04-2018) 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
primer trimestre de 2018, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 31-05-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció núm. 2018-637 de data 07-06-2018.
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 liquidació núm. 802897, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2018, per import de
2.860,99€, a nom de IBERDROLA CLIENTES S.A.U, NIF A-95758389, operació DR201800014979 a l’aplicació pressupostària 20201.93100.33200.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a la Tresoreria i a
IBERDROLA CLIENTES S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.
2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
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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 21/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-756 emès per la Intervenció General de data
21/06/2018.
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-20180000458), per import de 156.336,54€ (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000459), corresponents a despesa menor, per import de10.685,57€
(IVA inclòs), així com el seu pagament.
TERCER.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-770* emès per la Intervenció General de data
22/06/2018.
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-20180000472), per import de 1.747,85€ (IVA inclòs), així com el seu
pagament. Aquesta relació inclou factures corresponents a despesa menor per import de
121,30 € (IVA inclòs) relacionades a l’Annex 2 incorporat a l’expedient.
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 26/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-809 emès per la Intervenció General de data
26/06/2018.
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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 que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000489), per import de 10.575,99 € (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000490), corresponents a despesa menor, per import de 15.805,84 €
(IVA inclòs), així com el seu pagament.
TERCER.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA D’ESPAIS VERDS PÚBLICS DE VILA-SECA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 15 de gener de 2018, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada per a la millora d’espais verds públics de Vila-seca, mitjançant procediment
obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una
pluralitat de criteris d’adjudicació
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants 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, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i la
Memòria Valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:
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Atès que en data 5 d’abril de 2018, l’Àrea de Serveis Públics emeten informe en que
consideren que l’oferta presentada per l’empresa URBASER, SA amb NIF núm.
A79524054 està suficientment justificada des del punt de vista econòmic i tècnic,
proposant-ne l’adjudicació del contracte.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 10 d’abril de 2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 12-2018-746 emès per la Intervenció General en data 20
de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 22 de juny de 2018 que
mostra la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que
les mateixa ha estat complimentades als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i Memòria valorada aprovats al seu dia,
en el procediment de contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per a la
millora d’espais verds públics de Vila-seca, és la presentada per l’empresa URBASER, SA
amb NIF núm. A79524054, pel preu de 81.306,65 € (sense IVA), 17.074,40 € en concepte
d’IVA que fan un total de 98.381,05 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
50401.17100.61902 del pressupost municipal:
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SEGON.- Requerir a l’empresa URBASER, SA amb NIF núm. A79524054, perquè en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 4.065,33 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa URBASER, SA amb NIF núm. A79524054, que de no
complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802870 i notificar la present resolució a
l’empresa URBASER, SA amb NIF núm. A79524054 , per tal de fer efectiu l’abonament de
les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT núm. 21, de data 30 de gener de
2018 per import de 338,18 €.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 803208 i notificar la present resolució a
l’empresa URBASER, SA amb NIF núm. A79524054 per tal de fer efectiu l’abonament de la
garantia definitiva per un import de 4.065,33 €.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE RETORN DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. E. G. F. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D’UN TENDAL AL PASSEIG PAU CASALS, NÚM. 112 ESC. 1 DE LA
PINEDA.
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Vista la sol·licitud de referència per part del Sr. E. G. F. de retorn de la fiança dipositada
així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de juny de 2018.
Vist l’informe de tresoreria núm. 95-18 de data 7 de juny 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. E. G. F. el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació d’un
tendal al Passeig Pau Casals, núm. 112 Esc. 1 de La Pineda per import de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EL PINAR DE RETORN DE
LA FIANÇA DIPOSITADA PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. EMILI VENDRELL, NÚM. 15 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència per part de la Comunitat de Propietaris El Pinar de retorn
de la fiança dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics
Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de juny de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT 94-18 de data 7 de juny 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 atesa 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 El Pinar, amb núm. de CIF H43.235.928 el retorn de la fiança dipositada per l’arranjament de la façana de l’edifici
situat al c. Emili Vendrell, núm. 15 de La Pineda, per import de 1.937,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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C) SOL·LICITUD DEL SR. J. P. G. DE RETORN DE LA FIANÇA PER LEGALITZACIÓ
DE LA PISCINA SITUADA AL C. SANT JORDI, NUM. 50 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència per part del Sr. J. P. G. de retorn de la fiança dipositada
així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de juny de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-99-18 de data 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. P. G. el retorn de la fiança dipositada per la legalització de la
piscina situada al c. Sant Jordi, núm. 50 de Vila-seca, per import de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LLACIÓ D’EQUIPAMENT PER L’EXERCICI FÍSIC EN
DUES NOVES ÀREES DE SALUT EN EL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 27 de novembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació
d’equipament per l’exercici físic en dues noves Àrees de Salut en el parc de la Torre d’en
Dolça, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb
tramitació ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte entre l’única oferta admesa a la licitació, d’acord amb el que disposa el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable d’acord amb la disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-795 emès per la Intervenció General en data 26-062018.
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Vist que per part de l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF A58178161, ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF A58178161, el
contracte del subministrament i instal·lació d’equipament per l’exercici físic en dues noves
Àrees de Salut en el parc de la Torre d’en Dolça, mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de
criteris d’adjudicació, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 42.364,26 € (sense
IVA), 8.896,49 € en concepte d’IVA que fan un total de 51.260,75 € (IVA inclòs), a càrrec
de l’aplicació pressupostària 2018.50401.15320.63100, del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 2.118,21 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Acceptar la liquidació del pagament de les despeses de publicitat de l’anunci
de licitació del subministrament i instal·lació d’equipament per l’exercici físic en dues
noves Àrees de Salut en el parc de la Torre d’en Dolça, corresponent a la liquidació
tributària núm. 802365, per un import de 229,80 €.
QUART.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.
3.4 ASSUMPTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

APROVACIÓ DE L’ORDRE D’EXECUCIÓ PER ORDENAR LA NETEJA DEL SOLAR I
PODA DE L’ARBRE SITUAT AL C. DE LA FONT, NÚM. 49, DE VILA-SECA.
Atès que de l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal, de data 12 de juny de 2018
arran de la visita d’inspecció realitzada al solar situat al c. de la font, núm. 49, propietat de
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PROMOCIONES ESPIGMA 1995 SL, es desprèn que no es troba en les condicions de
conservació i seguretat exigides per l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com la necessitat
d’ordenar d’ofici l’execució de les actuacions que a continuació es relacionen:
• Neteja, desratització i desbrossada del solar.
• Poda intensiva de l’arbre existent i eliminació de l’arbrat, recollida i gestió de
residus de la vegetació .
El termini estimat per l’execució dels treballs és d’un mes.
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 1.534,45€.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació es justifica en
els motius següents:
• Es constata l’existència de vegetació amb un creixement descontrolat, que pot
afavorir la presència de rosegadors i la pròpia insalubritat de la finca. Així com
l’existència d’un arbre quines branques arriben fins a les finestres de les propietats
veïnes.
Per resolució de l’Alcaldia de data 19 de gener de 2018 es va iniciar l’expedient
administratiu per exigir al propietari del solar situat al c. de la font, núm. 49, el compliment
dels treballs que es detallen en l’informe tècnic.
En aquella mateixa Resolució es va concedir al propietari/a un termini d’audiència de 10
dies per examinar l’expedient i presentar al.legacions. Durant aquest termini la persona
interessada no ha presentat cap al.legació.
En data 11 de juny de 2018, l’inspector municipal emet informe en el que manifesta que
no s’han iniciat els treballs que prescriu l’arquitecte municipal al seu informe.
Vist l’informe emès pel Gestor del Servei, en data 12 de juny de 2018.
Vista la Diligència d’Intervenció *2018-754 de 21 de juny de 2018.
Vist l’informe emès pel Gestor del Servei en data 27 de juny de 2018.
FONAMENTS DE DRET
a) Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU).
b) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU)
c) Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
d) Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística.
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D’acord amb els articles 77.2 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística, decret
64/2014, de 13 maig, article 53.1 u) de la Llei municipal aprovada pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a PROMOCIONES SPIGMA 1995 SL, amb CIF B-43405737, i adreça
al c. València, núm. 27, de Cambrils, com a propietari de la finca ubicada al c. de la font,
núm. 49, de Vila-seca, que en un termini d’un mes procedeixi a realitzar les actuacions
següents:
•
•

Neteja, desratització i desbrossada del solar.
Poda intensiva de l’arbre existent i eliminació de l’arbrat, recollida i gestió de
residus de la vegetació .

El cost estimat de les actuacions a realitzar és de de 1.534,45€.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació es justifica
pels motius següents:
•
•

Es constata l’existència de vegetació amb un creixement descontrolat, que pot
afavorir la presència de rosegadors i la pròpia insalubritat de la finca.
Així com l’existència d’un arbre quines branques arriben fins a les finestres de les
propietats veïnes.

SEGON. Advertir a PROMOCIONES ESPIGMA 1995 SL, que en cas d’incompliment
injustificat d’aquesta ordre d’execució, una vegada transcorregut el termini concedit per
executar-les, l’Ajuntament pot procedir a la imposició de quantes multes coercitives
resultin necessàries per fer efectiu el compliment del que s’ha ordenat, l’import de les
quals pot arribar fins als 3.000 euros, així com, en el seu cas, a l’execució subsidiària de
les obres a càrrec del propietari, si després de la imposició de la primera multa coercitiva
persisteix en la seva passivitat.
TERCER. Fer constar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva notificació.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 53/2018.
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Atès el Procediment Abreujat núm. 53/2018, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona, interposat pel Sr. M. M. O.
Vist el que disposa l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Assessoria Jurídica en data 13 de juny de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12/2018-779 emès per la Intervenció Municipal, notificat
en data 26/06/2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 26 de juny de 2018 que
mostra la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que
les mateixes han estat complimentades 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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Comparèixer en el Procediment Abreujat 53/2018, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics Sr. A. V. C., de conformitat amb el
previst en l’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
TERCER. Autoritzar una despesa màxima de 400,00 € per atendre el pagament de les
factures que es generin en relació a aquest procediment, a càrrec de la partida 10302
92000 22604 (A-16899) del vigent pressupost municipal, per al 2018 i la previsió de
400,00 € per al pressupost de 2019 (AFUT1-16900), condicionat a la seva aprovació
definitiva.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER
DILIGÈNCIES URGENTS NÚM. 71/2018.

EN

EL

PROCEDIMENT

Atès el Procediment Diligències Urgents 71/2018, que se segueix davant el Jutjat
d’Instrucció núm. 6 de Tarragona, interposat per l‘agent amb TIP 1045 de la Policia Local
de Vila-seca.
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Vist el que disposa l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial.
Vist l’informe emès per la prefectura del serveis de data 04 de juny de 2018.
Vist l’informe núm. 12-2018-726 emès per la Intervenció General en data 19 de juny 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. Comparèixer en el Procediment Diligències Urgents 71/2018, que se segueix
davant el Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Tarragona en qualitat d’acusació particular penal i
defensa.
SEGON. Encarregar per tal que comparegui com a advocat de l’Ajuntament al Sr. O. C.
R., i al Sr. D. R. B. perquè ho faci com a procurador, ambdós per compte de RV20
Advocats SLP (CIF: B-55655146), de conformitat amb el previst en l’article 551.3 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial.
TERCER. Autoritzar una despesa màxima de 5.445,00 € per atendre el pagament de les
factures que es generin en relació a aquest procediment, a càrrec de la partida 10302
92000 22604 del vigent pressupost municipal per al 2018.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE NETEJA
D’OPIS PUBLICITARIS I DE LES MARQUESINES DE PARADA D’AUTOBUS A VILASECA.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor del servei de neteja interior i exterior
d’un total de 15 marquesines de parades d’autobús i d’un total de 51 opis publicitaris
disseminats per la via pública.
Atès que aquest conjunt de mobiliari urbà es de titularitat municipal segons acceptació i
cessió gratuïta per acord de Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2018.
La freqüència de neteja d’opis i marquesines es d’un cop cada quinze dies. El període del
servei serà de 12 mesos a partir de la seva aprovació.
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Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposa l’article 138 de la LCSP. Així mateix, d’acord amb el que
estableix l’article 111 de la mateixa Llei, 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.
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 25 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-765 emès per la Intervenció General en data
22/06/2018 on s’indica que existeix crèdit suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària
50401.15320.21000 presa de raó en compatibilitat AD-201800016635.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 25/06/2018 que mostra la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que les mateixes
han estat complimentades 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
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
servei de neteja d’opis publicitaris i marquesines de parada d’autobús al municipi de Vilaseca i per tant, aprovar la despesa de 7.857,74 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
50401.15320.21000 del pressupost municipal, AD-16635.
SEGON.- Adjudicar a Ideal Clean SL amb NIF/CIF B-43.727.700, el contracte menor de
servei de neteja d’opis i marquesines de parades d’autobús a Vila-seca, amb una
freqüència de 15 dies, per un import de 6.494,00 €, més 1.363,74 € en concepte del 21%
d’IVA, la qual cosa fa un total de 7.857,74 € (IVA inclòs).
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL I VERTICAL AL MUNICIPI.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 5 de març de 2018, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació servei de conservació i manteniment de la
senyalització horitzontal i vertical en el municipi de Vila-seca, mitjançant procediment
obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una
pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable d’acord amb la disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre i el plec de clàusules administratives i
tècniques que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels
licitadors la següent:

Nº OFERTA
1

OFERTA ECON. PUNTS s/35 PUNTS s/55 PUNTS s/10 TOTAL PUNTS
.- Eur s/IVA MEM. TECN. OF. ECON ACT. PRIOR.
s/100
TALLER BAIX CAMP
14.962,50
30,00
55,00
10,00
95,00
EMPRESES

ANY 2018
PRESSUPOST DEL SERVEI
Conserv i manteniment via
publica i senyalització

PARTIDA PRESS.

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

7.481,25

1.571,06

9.052,31

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

14.962,50

3.142,13

18.104,63

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

50401-15320-21000

ANY 2019
PRESSUPOST DEL SERVEI
Conserv i manteniment via
publica i senyalització

PARTIDA PRESS.
50401-15320-21000

ANY 2020
PRESSUPOST DEL SERVEI

PARTIDA PRESS.

24

Conserv i manteniment via
publica i senyalització

50401-15320-21000
14.962,50

3.142,13

18.104,63

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

7.481,25

1.571,06

9.052,31

ANY 2021
PRESSUPOST DEL SERVEI
Conserv i manteniment via
publica i senyalització

PARTIDA PRESS.
50401-15320-21000

Vist que l’oferta de l’única empresa presentada, ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT I DEL DESENVOLUPAMENT TBC amb NIF núm.
G43036185, no ha estat identificada com a desproporcionada o anormal, d’acord amb
l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 27 d’abril de 2018, en el que
es proposa l’adjudicació del servei de referència, a l’empresa esmentada.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 de maig de 2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 12-2018-712 de data 19 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 22 de juny de 2018 que
mostra la seva conformitat amb la incidència manifestada per la intervenció i vist que la
mateixa ha estat complimentada als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i 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 proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte l’única
oferta presentada i valorada en aquesta licitació, i que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i la
Memòria valorada aprovats al seu dia, per la contractació del servei de conservació i
manteniment de la senyalització horitzontal i vertical en el municipi de Vila-seca, és la
presentada per l’empresa ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT I DEL DESENVOLUPAMENT TBC amb NIF núm. G43036185, pel preu
anual de 14.962,50 (sense IVA), 3.142,13 € en concepte d’IVA que fan un total de
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18.104,63 € (IVA inclòs), amb una durada per un període de 3 anys prorrogables per 1
any més, d’acord amb el següent desglossament:

Nº OFERTA
1

OFERTA ECON. PUNTS s/35 PUNTS s/55 PUNTS s/10 TOTAL PUNTS
.- Eur s/IVA MEM. TECN. OF. ECON ACT. PRIOR.
s/100
TALLER BAIX CAMP
14.962,50
30,00
55,00
10,00
95,00
EMPRESES

ANY 2018
PRESSUPOST DEL SERVEI
Conserv i manteniment via
publica i senyalització

PARTIDA PRESS.

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

7.481,25

1.571,06

9.052,31

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

14.962,50

3.142,13

18.104,63

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

14.962,50

3.142,13

18.104,63

BASE .-Eur

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

7.481,25

1.571,06

9.052,31

50401-15320-21000

ANY 2019
PRESSUPOST DEL SERVEI
Conserv i manteniment via
publica i senyalització

PARTIDA PRESS.
50401-15320-21000

ANY 2020
PRESSUPOST DEL SERVEI
Conserv i manteniment via
publica i senyalització

PARTIDA PRESS.
50401-15320-21000

ANY 2021
PRESSUPOST DEL SERVEI
Conserv i manteniment via
publica i senyalització

PARTIDA PRESS.
50401-15320-21000

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord amb el
que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
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aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
SEGON.- Requerir a l’empresa ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT I DEL DESENVOLUPAMENT TBC amb NIF núm. G43036185, perquè en
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 2.244,37 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT I DEL DESENVOLUPAMENT TBC amb NIF núm. G43036185, que de
no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802947 i notificar la present resolució a
l’empresa ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I DEL
DESENVOLUPAMENT TBC amb NIF núm. G43036185, per tal de fer efectiu l’abonament
de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 48 de data 8 de març de
2018) per import de 311,44 €.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802946 i notificar la present resolució a
l’empresa ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I DEL
DESENVOLUPAMENT TBC amb NIF núm. G43036185, per tal de fer efectiu l’abonament
de la garantia definitiva per un import de 2.244,37 €.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SETÈ.- Notificar la present resolució a l´única empresa participant a la licitació.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONSULTA PER A L’ADQUISICIÓ DE DOS
VEHICLES DESTINATS AL SERVEI D’ORDENANCES MUNICIPALS.
En la sessió de 19-10-2017 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), va seleccionar a la societat mercantil IPPON MOTOR
VALLÉS, SA, com a adjudicatària del sublot 1.3 (turisme híbrid urbà) de l’Acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (d’acord amb els
plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars aprovats per la
resolució de Presidència núm. 18/2017, de 14-6-2017 i que regeixen l’Acord marc en
qüestió).
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant acord plenari de data 29-1-2016, va
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del CCDL, per tal de
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través
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de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel CCDL i amb les empreses adjudicatàries. Aquest sistema de
contractació contempla expressament la Compra Agregada de Vehicles.
Els serveis tècnics municipals entenen necessari, per a la millor prestació dels serveis
requerits, adquirir en la modalitat de compra dos vehicles híbrids, pel fet que són els que
acrediten menys consum mix, més baix nivell d’emissió de CO2, i major fiabilitat
mecànica i elèctrica, i per tant menys despeses de manteniment, amb l’empresa Ippon
Motor Vallés SA, en els termes i condicions establertes en l’Acord Marc aprovat el 19-102017 per la Comissió Executiva del CCDL.
Atès que d’acord amb la clàusula trenta-setena del PCA, i concretament pel que fa al
sublot 1.3, prèviament a l’inici de la tramitació del contracte basat, l’ens locals podrà
consultar a l’empresa adjudicatària del sublot corresponent, la viabilitat del contracte i, en
conseqüència, obtenir-ne el pressupost d’adjudicació.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 12 de juny de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-725 de data 19-6-2018 amb objeccions no
suspensives: desfavorable, emès per la Intervenció municipal, i l’informe complementari
del gestor del servei de data 25-6-2018, justificatiu del compliment de les objeccions
assenyalades en l’informe de fiscalització.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, òrgan competent per delegació de l’Alcaldia, segons
Decret de 30-6-2015, adopta el següent acord:
PRIMER. Consultar amb l’empresa adjudicatària del sublot 1.3. de l’Acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya IPPON MOTOR
VALLÉS, SA (NIF A-59311928), la viabilitat del subministrament de 2 vehicles Toyota
Auris 5p Hybrid Active (Bussines Plus) -sense variants-,color blanc, pel preu, termes i
condicions establerts en l’Acord marc aprovat el 19-10-2017 per la Comissió Executiva
Consorci Català pel Desenvolupament Local:
Lot
1-Automòbils

Sublot
1.3 Turisme
urbà

Vehicle
Preu* 2 vehicles
híbrid TOYOTA AURIS 5P 38.442,38 euros Iva
Hibrid Active
inclòs

Fer constar que al pressupost municipal aprovat definitivament per a l’exercici 2018 hi ha
consignat crèdit i suficient que permet fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
50301.92000.62400. Fase de la despesa (AD) –Operació comptable 201800016317.
SEGON. Facultar el regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública per tal que gestioni
les condicions de l’oferta.
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4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE LLOGUER
DE TRENETS PER REALITZAR VISITES GUIADES ALS ESPAIS VERDS DEL
MUNICIPI (VILES FLORIDES 2018).
Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor del servei de lloguer de tres trenets
amb conductor i assegurances obligatòries, per realitzar visites guiades als espais verds
del municipi amb motiu de la celebració de la Gala Flors d’Honor Viles Florides, els dies
5,6 i 7 d’octubre de 2018. El servei a prestar consisteix en:
- Visita gratuïta als espais verds del municipi de les delegacions de les Viles
Florides de Catalunya, el dia 5 d’octubre de 2018.
-

Visites gratuïtes als espais verds del municipi per la població de Vila-seca, els
dies 6 i 7 d’octubre de 2018, en horari de matí i de tarda, amb una previsió de 6
expedicions diàries.

Atès que per les seves característiques, aquest contracte de servei 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.
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 21 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-801emès per la Intervenció General en data
26/06/2018 on s’indica que existeix crèdit suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària
50401.17100.22606 presa de raó en compatibilitat AD-201800017035.

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
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Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor del servei de lloguer de trenets
amb conductor i assegurances obligatòries, per realitzar les visites guiades als espais
verds del municipi, amb motiu de la celebració de la Gala Flors d’Honor Viles Florides
2018, els dies 5, 6 i 7 d’octubre de 2018 al municipi de Vila-seca i per tant, aprovar la
despesa de 7.920,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 50401.17100.22606 del
pressupost municipal. (Ad-201800017035)
SEGON.- Adjudicar al Sr. J. B. B., el contracte menor de servei de lloguer de trenets per
realitzar visites guiades als espais verds del municipi, per un import de 7.200,00 €, més
720,00 € en concepte del 10% d’IVA, la qual cosa fa un total de 7.920,00 € (IVA inclòs).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.7 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 16/04/2018 ha tingut entrada al registre general amb núm. 2942 una declaració
responsable d’inici d’activitat d'oficina immobiliaria ubicada Plaça Països Catalans, 4,
local 2, presentada per FINANFACIL COSTA DORADA, S.L. amb NIF B43899483,
expedient número 303/2018.
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.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 23 d’abril de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 11 de juny de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 11 de juny de 2018.
Vist la diligència d’intervenció n. 2018-759 de data 22 de juny de 2018
Vist l’informe en resposta a la diligència d’intervenció n.2018-762 de la tècnica municipal
d’activitats de data 26 de juny 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.

30

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 immobiliaria
del qual n’és titular FINANFACIL COSTA DORADA, S.L., ubicada Plaça Països
Catalans, 4, local 2. expedient número 303/2018.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control inicial de l’activitat i donar
conformitat a la declaració responsable efectuada per FINANFACIL COSTA DORADA,
S.L. per a l’exercici de l’activitat d'oficina immobiliaria .
TERCER. Aprovar la liquidació per un import de 415€ la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (liquidació núm.802599), amb aplicació a la partida pressupostària
50901.43300.32901 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) En data 13/02/2018 ha tingut entrada al registre general amb núm. 1055 una declaració
responsable d’inici d’activitat de venda de roba i complements ubicada C/Santiago
Rusinyol, 17, local 2 , presentada per D. C. T. a soci de l’empresa “BOUTIQUE E & C,
SCP” amb NIF: J55723134, expedient número 162/2018.
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.
Vist l’informe de conformitat de compatibilitat d’us de data 20 de febrer de 2018.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 15 de juny de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 15 de juny 2018.
Vist la diligència d’intervenció n. 2018-762 de data 22 de juny de 2018.
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Vist l’informe en resposta a la diligència d’intervenció n.2018-762 de la tècnica municipal
d’activitats de data 26 de juny 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 venda de roba i
complements del qual n’és titular l’empresa “BOUTIQUE E & C, SCP” amb NIF:
J55723134 ubicada C/Santiago Rusinyol, 17, local 2 . expedient número 162/2018.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control inicial de l’activitat i donar
conformitat a la declaració responsable efectuada pel titular D.C.T. com a soci de
l’empresa “BOUTIQUE E & C, SCP” amb NIF:
J55723134 per a l’exercici de l’activitat
de venda de roba i complements.
TERCER. Aprovar la liquidació per un import de 937,50€ la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (liquidació núm.802093), amb aplicació a la partida pressupostària
50901.43300.32901d’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.
C) En data 13/06/2017 ha tingut entrada al registre general amb núm. 4616 una
comunicació prèvia d’inici d’activitat per ampliació modificació canvi no subtancial
d'activitat de venda de productes alimentaris ubicada al cr Dr. Gibert, 20 de Vila-seca,
presentada per J. G. C., expedient número 511/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 21 d’agost de 2017.
Vist l’acta de conformitat d’inspecció del Departament de Salut Pública de la Generalitat
de Catalunya de data 19 de setembre de 2017.
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Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 15 de juny de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 15 de juny de 2018.
Vist la diligència d’intervenció núm 2018-760 de data 22 de juny 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 comunicació d’inici de l’activitat per ampliació modificació
canvi no subtancial d'activitat de venda de productes alimentaris de la qual n’és prestador
J. G. C., ubicada al cr Dr. Gibert, 20 de Vila-seca. expedient número 511/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control d’inici de l’activitat i donar
conformitat a la comunicació efectuada per J. G. C. per a l’exercici de l’activitat
d’ampliació modificació canvi no subtancial d'activitat de venda de productes alimentaris.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 197,00€ € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.791665), amb aplicació a la partida
pressupostària 2017.32901 d’acord amb el disposat per les vigents Ordenances Fiscals
municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIONS RELATIVES A GUALS.

A) LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL CANVI DE TITULAR DEL GUAL AMB PLACA NÚM.
0405, SITUAT AL C/ D’ANTONI GAUDÍ, NÚM. 14, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA
COM ANTERIOR TITULAR S. T. A., A J. M. M.
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Vist l’escrit presentat per J. M. M., sol·licitant llicència municipal pel canvi de titular del
gual amb placa núm. 0405, situat al carrer d’Antoni Gaudí, núm. 14, de Vila-seca, de tres
metres, per entrada i sortida d’un vehicle, del qual consta com anterior titular S. T. A.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 16/05/2018, de
l’arquitecte municipal de data 23/05/2018 i de la prefectura del servei de data 07/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 12-2018-721, de data 19/06/2018.
Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 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. Concedir a J. M. M., llicència municipal pel canvi de titular del gual amb placa
núm. 0405, situat al carrer d’Antoni Gaudí, núm. 14, de Vila-seca (referència cadastral
4128105CF4542G0012TW), de tres metres, per entrada i sortida d’un vehicle, del qual
consta com anterior titular S. T. A., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
B) CANVI DE TITULAR DEL GUAL AMB PLACA NÚM. 1710, SITUAT AL C/ DE SANTA
BÀRBARA, NÚM. 2, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM ANTERIOR TITULAR
J.B.S. A A. B.F.
Vist l’escrit presentat per A. B. F., sol·licitant llicència municipal pel canvi de titular del
gual amb placa núm. 1710, situat al carrer de Santa Bàrbara, núm. 2, de Vila-seca, de
tres metres, per entrada i sortida de dos vehicles, del qual consta com anterior titular J. B.
S.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 01/06/2018, de
l’arquitecte municipal de data 12/06/2018 i de la prefectura del servei de data 18/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-764, de data 22 de juny de 2018.
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Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 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. Concedir a A. B. F., llicència municipal pel canvi de titular del gual amb placa
núm. 1710, situat al carrer de Santa Bàrbara, núm. 2, de Vila-seca (referència cadastral
4328704CF4542G0001LJ), de tres metres, per entrada i sortida de dos vehicles del qual
consta com anterior titular J. B. S., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
C) DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 0895, SITUAT AL C/ DE SALAURIS,
NÚM. 16, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR FRANCISCO LÓPEZ
ALIAGA.
Vist l’escrit presentat per F. R. C., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm.
0895, situat al carrer de Salauris, núm. 16, de Vila-seca, del qual consta com a titular F. L.
A.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 29/05/2018 i de la
prefectura de servei de data 07/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 12-2018-719, de data 19 de juny de 2018.
Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 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:
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PRIMER. Donar de baixa el gual amb placa núm. 0895, situat al carrer de Salauris, núm.
16, de Vila-seca (referència cadastral 4628601CF4542F0004DA), del qual consta com a
titular F. L. A., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del
Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
D) DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 2486, SITUAT AL C/ DE SANT
PERE, NÚM. 8, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR J. B.S.
Vist l’escrit presentat per A. B. F., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm. 2486,
situat al carrer de Sant Pere, núm. 8, de Vila-seca, del qual consta com a titular J. B. S.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 31/05/2018 i de la
prefectura de servei de data 07/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 12-2018-717, de data 19/06/2018.
Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 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. Donar de baixa el gual amb placa núm. 2486, situat al carrer de Sant Pere,
núm. 8, de Vila-seca (referència cadastral 4328704CF4542G0001LJ), del qual consta
com a titular J. B. S., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
E) DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 1767, SITUAT AL C/ DELS
CASTILLEJOS, NÚM. 18, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR J. C.
S.
Vist l’escrit presentat per J. C. S., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm. 1767,
situat al carrer dels Castillejos, núm. 18, de Vila-seca, del qual consta com a titular.
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Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 29/05/2018 i de la
prefectura de servei de data 07/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 12-2018-715, de data 19/06/2018.
Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 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 indelegable 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. Donar de baixa el gual amb placa núm. 1767, situat al carrer dels Castillejos,
núm. 18, de Vila-seca (referència cadastral 4331925CF4543B0001QS), del qual consta
com a titular J.C.S., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
F) DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 2970, SITUAT AL C/ D’ÀNGEL
GUIMERÀ, NÚM. 22, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR OMEGA
IBERSERVICE, S.L.
Vist l’escrit presentat per J. C. F., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm. 2970,
situat al carrer d’Àngel Guimerà, núm. 22, de Vila-seca, del qual consta com a titular
Omega Iberservice S.L. amb NIF B25697285.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 01/06/2018 i de la
prefectura de servei de data 18/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-761, de data 22 de juny de 2018.
Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
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assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar de baixa el gual amb placa núm. 2970, situat al carrer d’Àngel Guimerà,
núm. 22, de Vila-seca (referència cadastral 4027813CF4542E0001RX), del qual consta
com a titular OMEGA IBERSERVICE, S.L. amb NIF núm. B25697285, per import de
€59,60, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON.- Requerir a J.C.F. perquè esborri la pintura groga de la calçada.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIES

PER

A) OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA SOTA TENDAL SITUAT AL PS. PAU CASALS, 45,
ED MEDITERRANI, LOCAL 2 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud efectuada per VIATGES PLANA SL amb NIF B43236991 en què
demana llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal
situat davant del seu establiment destinat a l'activitat d'agència de viatges, al Ps Pau
Casals, 45 ed Meditarrani local 2 de la Pineda.
Atès l’informe favorable del sotsinspector de la Policia Local amb codi TIP 1.000.
Atès a que disposa el text refós de l’ordenança municipal reguladora de les condicions
que han de regir les autoritzacions de l’ocupació de via pública amb tendals, taules i
cadires (terrasses i similars) als nuclis de Vila-seca i la Pineda, aprovada per Ple el dia 25
de novembre de 2016 i publicada al BOPT el dia 25 d’abril de 2017.
Vist l’informe de prefectura del servei de data 28 de maig de 2018.
Vista la diligència d’intervenció 2018-626* de data 05/06/2018 emès per la Intervenció
municipal.
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
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per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a VIATGES PLANA SL, llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2
de la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat d'agència de viatges,
situat al Ps Pau Casals, 45 ed Mediterrani local 2 de la Pineda.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 1.700,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ corresponent a l’aplicació pressupostària de l’ocupació de via
pública amb tendals (Liquidació núm. 802158), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

B) INSTAL·LACIÓ DE TAULES I CADIRES A LA VIA PÚBLICA DELS ESTABLIMENTS DE
VILA-SECA QUE CONSTEN A L’ANNEX.
Vista les sol·licituds efectuades pels titulars dels establiments de l’annex en què demanen
llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública a Vila-seca.
Atès l’ informe favorable del sotsinspector de la Policia Local amb codi TIP 1.000.
Atès el que disposa el text refós de l’ordenança municipal reguladora de les condicions que
han de regir les autoritzacions de l’ocupació de via pública amb tendals, taules i cadires
(terrasses i similars) als nuclis de Vila-seca i la Pineda, aprovada per Ple el dia 25 de
novembre de 2016 i publicada al BOPT el dia 25 d’abril de 2017.
Vist l’informe de prefectura del servei de data 28 de maig de 2018.
Vista la diligència d’intervenció *2018-628 de data 5 de juny de 2018 emès per la Intervenció
municipal, amb observacions.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 20 de juny de 2018, de
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
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:
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PRIMER.- Concedir als titulars relacionats a l’annex llicència per a la instal·lació de taules i
cadires a la via pública.
SEGON.- Aquesta autorització es concedeix per tota la temporada d’estiu 2018 compresa
entre 01/03/2018 i 31/10/2018.
TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals pels imports corresponents (mirar a l’annex) que
han estat ingressades mitjançant dipòsit previ corresponent a l’aplicació pressupostària de
d’ocupació amb taules i cadires 2018/50102/13200/33500, d’acord amb allò que disposen
les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUART.- La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR UN ANY EL CONTRACTE DE
PRESTACIÓ DEL SERVEI PER A LA PRODUCCIÓ D’UN AUDIOVISUAL 3D, AMB
ELEMENTS ACROBÀTICS I LA SEVA PROJECCIÓ DURANT LA NIT DE REIS.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2017, es va adjudicar a
l’empresa ALCAFILMS, SL amb NIF B-66501529, el contracte administratiu per a la
realització de la producció d’un audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva
projecció durant la nit de reis 2018, per procediment obert amb tramitació d’urgència.
El termini d’execució del contracte es fa fixar en un any amb import d’adjudicació de
29.145,00 Euros (sense IVA), amb possibilitat de pròrroga per un any amb import de
29.145,00 Euros (sense IVA) a càrrec de la partida 40501.33400.22609. L’import amb IVA
inclòs és de 35.265,45.-€
Vista la que l’empresa ALCAFILMS, SL amb NIF B-66501529 ha presenta escrit
demanant la pròrroga de l’execució del contracte per una anualitat.
Atès l’informe jurídic sobre l’acompliment dels requisits exigits pels articles 23 i 303 del
TRLCSP.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció per ambdues parts, i que per part
de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir durant una anualitat més
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 de maig de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-739 emès per la Intervenció General en data 20 de
juny 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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga, per un període d’un any del contracte administratiu que es
va formalitzar amb l’empresa ALCAFILMS, SL amb NIF B-66501529 regulador de la
prestació dels servei de producció d’un audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva
projecció durant la nit de reis 2019, la qual durada inicial era d’un anys, amb manteniment
de les mateixes condicions administratives i econòmiques.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la prorroga del contracte per
producció d’un audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva projecció durant la nit de
reis 2019 per un 29.145,00 Euros (sense IVA). L’import amb IVA inclòs és de 35.265,45.-€ a
càrrec de la partida 40501.33400.22609, ADFUT1_201800016441.
TERCER. Atès que aquesta despesa s’ha d’imputar a càrrec de l’exercici 2019, queda
subordinada la seva execució, amb condició suspensiva, a l’existència del crèdit adequat i
suficient que s’aprovi definitivament al pressupost.
QUART. Que es publiqui el present acord en el Perfil del Contractant de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar-ho a l’empresa ALCAFILMS, SL i donar-ne trasllat a la Intervenció de
Fons de l’Ajuntament.
SISÈ. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT A
FAMÍLIES DEL MUNICIPI CORRESPONENT A L’ANY 2018.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
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de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
9 de Servei de Transport adaptat i assistit, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist allò que disposa l’annex 4 a l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus
públics. Tarifes de preus públics per al transport adaptat de persones amb disminució als
centres ocupacionals per a l’any 2018.
Vist l’informe del gestor del servei de data 26 d’abril de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-769* emès per la Intervenció General en data
22 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 25 de juny 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
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar el servei de transport adaptat i assistit corresponent a l’any 2018, a les
famílies que figuren relacionades en l’expedient.
SEGON. Es pagament del servei es realitzarà mitjançant liquidacions trimestrals que el
Consell Comarcal del Tarragonès , NIF P9300002D presenti, a càrrec de la partida 2018
40301 23100 AD 3351 del vigent pressupost municipal, dintre de la despesa màxima
aprovada per import de 58.537,38 €, d’acord amb l’annex 2 Acord econòmic anual,
vinculat al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament de Vila-seca, Fitxa 9 Servei de Transport adaptat i assistit, d’acord amb el
Títol I, Article 7, de la Llei 12/2007, havent-ne aprovat la despesa màxima anual, per
aquest any 2018, la Junta de Govern Local del passat 26 de febrer.
TERCER. Requerir als usuaris relacionats al punt Primer, el pagament de les tarifes
establertes a l’annex 4. de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus públics,
corresponent a 11 mesos, atès que el mes d’agost es considera no lectiu, i que hauran
de fer efectiva a l’Ajuntament , en els terminis que s’indiquen:
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TERMINIS
1r termini (abans 30 de juny de 2018)
2n termini (abans del 30 de novembre de 2018)

IMPORT
231,00 €
231,00 €

QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA NOVA ALTA DEL SERVEI D’AJUDA A
DOMICILI.
Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió d’un nou servei d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del Consell
Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe del gestor del servei de data 15 de maig de 2018.
Vist l’informe núm. 12-2018-768* emès per la Intervenció General en data 22 de juny de
2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 25 de juny de 2018 .
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En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds de noves altes als següents usuaris:

USUARI/A - SAD DEPENDÈNCIES

E. C. P.

HORES/mes
15

TOTAL
ANY
967,50

IMPORT
CCT 66%
638,55

IMPORT
AJUNTAMENT
34%

328,95 €

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 328,95 €, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal del Tarragonès, NIF
P9300002D presenti, a càrrec de la partida 2018 40301 23100 46500 AD 3351 del vigent
pressupost municipal, dintre de la despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2.
Acord econòmic anual, vinculat al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonès, i l’Ajuntament de Vila.-seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics, d’acord
amb el Títol V de la Llei 12/2007, havent-ne aprovat la despesa màxima anual, per aquest
any 2018, la Junta de Govern Local del passat 26 de febrer.
TERCER. L’executivitat d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació d’aquestes
sol·licituds per part del Consell Comarcal del Tarragonès.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, i al Consell Comarcal del Tarragonès.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS DEL MUNICIPI.
A) Vista la sol·licitud presentada per l´associació de veïns Nou Colomí on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar
l´exercici 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 05 de març de 2018.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2018-418 de data 25 d’abril de 2018 i
l’informe complementari del servei de data 9 de maig de 2018
Vista la diligència de requeriment 2018-484 de data 9 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei, de data 6 de juny, que dona compliment a les observacions
efectuades per part de la Intervenció.
Vist l’informe de fiscalització desfavorabe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018685 de data 15 de juny de 2018 i l’informe complementari del servei, de data 27 de juny
de 2018, que dona complimenet a les observacions efectuades per part de la Intervenció.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´associació de veïns Nou Colomí,
amb NIF G55640445 per import de 1.500,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita associació, amb càrrec a la partida
40901.92403.48000 AD.201800015974 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació de Veïns Nou Colomí, una subvenció per un import de
1.500,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
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subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l´Associació de Veïns
Nou Colomí.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
B) Vista la sol·licitud presentada per l´associació de veïns La Pineda on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar
l´exercici 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 de març de 2018.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2018-403 de data 24 d’abril de 2018 i
l’informe complementari del servei de data 9 de maig de 2018
Vista la diligència de requeriment 2018-484 de data 9 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei, de data 6 de juny, que dona compliment a les observacions
efectuades per part de la Intervenció.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-688 de data 18 de juny 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´associació de veïns La Pineda, amb
NIF G43265529
per import de 7.000.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita associació, amb càrrec a la partida
40901.92405.48000 AD.201800015996 del vigent pressupost.
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SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació de Veïns La Pineda, una subvenció per un import de
7.000,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l´Associació de Veïns
La Pineda .
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament
C) Vista la sol·licitud presentada per l´associació de veïns La Formiga on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar
l´exercici 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 05 de març de 2018.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2018-419 de data 25 d’abril de 2018 i
l’informe complementari del servei de data 8 de maig de 2018.
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Vista la diligència de requeriment 2018-494 de data 11 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei, de data 6 de juny, que dona compliment a les observacions
efectuades per part de la Intervenció.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-695 de data 18 de juny 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix.
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´associació de veïns La Formiga, amb
NIF G43268572 per import de 1.500,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita associació, amb càrrec a la partida
40901.92402.48000 AD. 201800016074 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació de Veïns La Formiga, una subvenció per un import de
1.500,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l´Associació de Veïns
La Formiga .
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
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D) Vista la sol·licitud presentada per l´associació de veïns La plana on demana subvenció
per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar l´exercici 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2018-381 de data 18 d’abril de 2018 i
l’informe complementari del servei de data 10 de maig de 2018
Vista la diligència de requeriment 2018-494 de data 11 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei, de data 6 de juny, que dona compliment a les observacions
efectuades per part de la Intervenció.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-691 de data 18 de juny 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix.
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´associació de veïns La Plana, amb
NIF G43243740 per import de 13.500,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita associació, amb càrrec a la partida
40901.92404.48000 AD.201800016071 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
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QUART.- Concedir a l’Associació de Veïns La Plana, una subvenció per un import de
13.500,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l´Associació de Veïns
La Plana .
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
E) Vista la sol·licitud presentada per l´associació de veïns Miramar Les Illes on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar
l´exercici 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de març de 2018.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2018-420 de data 25 d’abril de 2018 i
l’informe complementari del servei de data 8 de maig de 2018
Vista la diligència de requeriment 2018-494 de data 11 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei, de data 6 de juny, que dona compliment a les observacions
efectuades per part de la Intervenció.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-694 de data 18 de juny 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix.
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´associació de veïns Miramar Les
Illes, amb NIF G43221464 per import de 1.500,00.-€ destinada a finançar les despeses
de funcionament i les activitats de dita associació, amb càrrec a la partida
40901.92401.48000 AD. 201800016073 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació de Veïns Miramar Les Illes, una subvenció per un
import de 1.500,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de
l´exercici 2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l´Associació de Veïns
Miramar Les Illes.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.

F) Vista la sol·licitud presentada per l´associació Arquebisbat de Tarragona (Amics de la
Mare de Déu de La Pineda) on demana subvenció per afrontar les despeses del seu
funcionament i les activitats a realitzar l´exercici 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de març de 2018.
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Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2018-384 de data 23 d’abril de 2018 i
l’informe complementari del servei de data 9 de maig de 2018
Vista la diligència de requeriment 2018-484 de data 9 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei, de data 6 de juny, que dona compliment a les observacions
efectuades per part de la Intervenció.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-716 de data 19 de juny 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix..
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´associació Arquebisbat de Tarragona
(Amics de la Mare de Déu de La Pineda), amb NIF R4300001G per import de 1.100,00.€ destinada a finançar les despeses de funcionament i les activitats de dita entitat, amb
càrrec a la partida 40901.92409.48000 AD 201800016112 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l´associació Arquebisbat de Tarragona (Amics de la Mare de Déu de
La Pineda), una subvenció per un import de 1.100,00.-€ per a la realització de les
activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l´associació
Arquebisbat de Tarragona (Amics de la Mare de Déu de La Pineda).
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SETÉ.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi ha.
7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

l’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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