ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 27 de gener de 2012
LLOC: Saló de Sessions de l’Ajuntament
HORARI: de 21.00 a 21.10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. José Manuel García Varo
Sra. Natàlia Güell Vallverdú
Sr. Alberto Miñambres Morán
Sra. Begoña Ester Álvarez Sahún
Sr. José Miguel Avilés Sánchez
Sr. Jaume Salvadó Hervás
Sr. Jordi Camarasa Moreso
Sr. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carles García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació
els següents acords:

1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2011.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió
extraordinària realitzada el dia 2 de desembre de 2011.

2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
NÚM. 01173 FINS AL NÚM. 01303 DE 2011.

El Sr. Alcalde, en compliment del que disposa l’article 42 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dóna compte
dels decrets dictats per l’Alcaldia des del núm. 01173 fins al núm. 01303 de 2011.

3r.- ASSUMPTES D’URBANISME I MEDI NATURAL.

3.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE NETEJA PÚBLICA, DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA
GESTIÓ DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I
GESTIÓ I ÚS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Vist que L’Ordenança de l’Ajuntament de Vila-seca de neteja pública, de la recollida
de residus, de la gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció i gestió i ús
de la deixalleria municipal de Vila-seca, publicada en el BOPT núm. 239, de
18/10/2005, estableix en el seu article 139 que les infraccions molt greus que es
preveuen en aquesta Ordenança, seran sancionades per l’Alcalde, amb multes de
fins a 6.010,12 euros.
Atès que l’article 17 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre de promoció de l’activitat
econòmica, publicada al DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de 2011, modifica
el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol (Títol I Capítol IV – Llei 9/2011), en el sentit que el límit de la potestat
sancionadora per a infraccions molt greus és de fins a 30.000 euros respecte els
alcaldes de municipis de menys de 50.000 habitants.
Aquest límit de la potestat sancionadora dels alcaldes en municipis de menys de
50.000 habitants ha passat a 30.000 euros, per la qual cosa cal incrementar els
límits de la potestat sancionadora per els tipus d’infraccions tipificades com a molt
greus en l’Ordenança de neteja pública (BOPT núm. 239 de 18/10/2005), de
manera que quedarien d’acord amb els següents imports:
•

Infraccions molt greus: fins a 30.000,00 euros

Atès que la disposició derogatòria de Llei 9/2011, de 29 de desembre de promoció
de l’activitat econòmica, disposa que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma,
queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’hi oposin o la
contradiguin.
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L’Ajuntament de Vila-seca, als efectes de complir amb la disposició derogatòria
abans esmentada i del que estableix l’article 17 de la Llei 9/2011, de 29 de
desembre de promoció de l’activitat econòmica, ha procedit a la identificació de la
normativa municipal potencialment afectada, ha determinat les normes reguladores
del límit de la potestat sancionadora de l’Alcalde, regulada a l’article 81 del Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, segons redacció donada per la Llei 9/2011, de 29
de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.
Per tot l’anterior, i en virtut de les competències conferides per la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adequar l’Ordenança de l’Ajuntament de Vila-seca de neteja pública, de
la recollida de residus, de la gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció i
gestió i ús de la deixalleria municipal de Vila-seca, publicada en el BOPT núm. 239,
de 18/10/2005, a l’article 17 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica, publicada al DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de 2011.
SEGON.- Fixar el límit de la potestat sancionadora de l’Alcalde pels tipus
d’infraccions tipificades com a molt greus en l’Ordenança de neteja pública (BOPT
núm. 239 de 18/10/2005), de manera que quedarien d’acord amb els següents
imports:
•

Infraccions molt greus: fins a 30.000,00 euros

TERCER.- Insertar els anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web municipal i al
tauler d’anuncis de la Corporació.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL LLIURE ACCÉS I EL SEU
EXERCICI A LES ACTIVITATS DE SERVEIS SOTMESES AL RÈGIM DE
COMUNICACIÓ.
El 28 de desembre de 2009 va finalitzar el període de transposició de la Directiva
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12/12/2006, relativa als
serveis en el mercat interior.
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El procés d’aplicació de la Directiva en l’ordenament jurídic espanyol es va iniciar
amb l’aprovació de les Lleis estatals 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, i 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici i, posteriorment, la Llei 25/2009, de 22 de
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
17/2009.
Per la seva part, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 106/2008, de 6
de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments
per facilitar l’activitat econòmica, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el Decret
112/2010 del 31 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives.
Amb l’aprovació de l’Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats i serveis i
el seu exercici l’Ajuntament de Vila-seca, en acord plenari de data 30 de juliol de
2010 (BOPT núm. 282 de 10-12-2010), va donar cobertura general a l’obligació
d’aplicar en el seu àmbit territorial allò que disposen la Directiva de Serveis i
l’apartat 2n de la disposició final cinquena de la Llei 17/2009, de 23 de novembre.
Amb posterioritat a la seva aprovació es van dictar altres normes sectorials que, per
la seva incidència directe, comporten haver d’avaluar la regulació d’aquesta
Ordenança municipal respecte de la documentació que cal acompanyar en
formalitzar la transmissió d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia, que podria
semblar excessiva, a tenor del que disposa l’article 125 del Decret 112/2010 del 31
d’agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que a través d’un grup de treball dirigit per Secretaria General s’ha procedit a
la identificació de la normativa municipal potencialment afectada i la compatibilitat
de la resta amb la Directiva de Serveis i normativa estatal i autonòmica de
transposició.
Vist el que estableixen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com
els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació amb l’aprovació de
les ordenances municipals.
Vist l’anterior i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Seguretat Pública, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar inicialment la modificació parcial de l’Ordenança reguladora del
lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici l’Ajuntament de Vila-seca,
aprovada pel Ple de la corporació en sessió de 30 de juliol de 2010, dirigida a la
simplificació del procediment aplicable a la transferibilitat de les activitats incloses
en el règim de comunicació, i amb aquesta finalitat s’introdueix al text ara vigent la
següent modificació:
“Article 13. Transferibilitat
1. El canvi de titularitat de les activitats incloses en el règim de comunicació ha de
ser comunicat pel transmitent i per l'adquirent en el termini d'un mes des de la
formalització del canvi a l'òrgan administratiu competent de l’Ajuntament. Aquesta
comunicació ha d'incloure el nom i les dades de la persona responsable adquirent
de l'activitat.
2. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels titulars
antics són assumides pels titulars nous.
3. Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant
els titulars antics com els titulars nous resten subjectes d'una manera solidària a
totes les responsabilitats i les obligacions derivades de la comunicació”.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per a la formulació de
reclamacions, al·legacions i suggeriments per un termini de 30 dies hàbils, a través
de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació.
TERCER. Determinar que un cop transcorregut el termini d’informació pública
esmentat, en cas que no hi hagi cap reclamació, ni al·legació, l’acord d’aprovació
inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu, sense necessitat de cap altre acord
posterior.
L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretari
General de l’Ajuntament de Vila-seca, (Plaça de l’Esglèsia, 26, 1a planta) durant el
termini d’informació pública, comptat des de l’endemà de la darrera publicació de
l’anunci als diaris esmentats.

5è.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ ,
DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS CULTURALS, ESPORTIUS I DE
JOVENTUT.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DE DOS ESPAIS
DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA.
Vist l’acord de Consell Rector del Patronat Municipal de Música de Vila-seca que
eleva a aquesta Comissió Informativa la proposta de canviar la denominació de dos
espais del Conservatori relatius al canvi de denominació de l’Auditori Pare Antoni
Soler, a la nova denominació “Auditori Alcalde Josep Malapeira” i de donar nom a
l’espai d’estudi del primer pis del Conservatori de Música, que actualment roman
sense denominació, com a “Espai Pare Antoni Soler”.
Ates que aquesta proposta es mereixedora de consideració per la gran iniciativa i
tasca realitzada pel Sr. Josep Malapeira; i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i
de Joventut, el Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Informar favorablement el canvi de denominació de l’Auditori Pare Antoni
Soler, del Conservatori de Música, a la nova denominació “Auditori Alcalde Josep
Malapeira”.

SEGON.- Informar favorablement donar nom a l’espai d’estudi del primer pis del
Conservatori de Música, que actualment roman sense denominació, com a “Espai
Pare Antoni Soler”.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. Alcalde president declara finalitzat aquest acte i aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

Vist i plau
L'alcalde-president,

Adolf Barceló i Barceló

Josep Poblet i Tous.
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