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

DATA:
LLOC:
HORARI:

15 d’octubre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 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 Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 8 D’OCTUBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 8 d’octubre de 2014, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIOS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES I DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS
INDEGUTS.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. E. D. R. ( Registre d’entrada núm. 5309, de data 25
d’agost de 2014), en la qual demana la devolució de l’import abonat en concepte de la
taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment i que pertorbin
greument la circulació a la via pública (Ordenança Fiscal núm. 16), per import de 114€ i
que va abonar el dia 15 d’agost en efectiu.
D’acord amb el Decret de l’alcaldia en el qual s’estima el plec de descàrrec presentat pel
Sr. DÍEZ, ja que es tenen en consideració les al·legacions presentades pel recurrent.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar al Sr. E. D. R., l’import de 114€, corresponent al pagament que va efectuar en
concepte de la taxa per la retirada de vehicles de la via pública.

SEGON.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a l’interessat i a la Intervenció
Municipal d’aquest Ajuntament.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE
LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES I DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. C. O. ( Registre d’entrada núm. 5310, de data 25
d’agost de 2014), en la qual demana la devolució de l’import abonat en concepte de la
taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment i que pertorbin
greument la circulació a la via pública (Ordenança Fiscal núm. 16), per import de 114€ i
que va abonar el dia 15 d’agost en efectiu.
D’acord amb el Decret de l’alcaldia en el qual s’estima el plec de descàrrec presentat pel
Sr. CALVO, ja que es tenen en consideració les al·legacions presentades pel recurrent.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar al Sr. A. C. O., l’import de 114€, corresponent al pagament que va efectuar en
concepte de la taxa per la retirada de vehicles de la via pública.
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SEGON.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a l’interessat i a la Intervenció
Municipal d’aquest Ajuntament.
3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 201400000619, 2014086 i 2014087.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 30 de
setembre i 7 i 9 d’octubre de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms.
201400000619, 2014086 i 2014087, per import de 518.025,89; 2.422,13 i 298.460,93
euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT
REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PAU-PI-2.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2012, es van
aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació
del PAU-PI-2 de Vila-seca, així com del Projecte de Reparcel·lació del PAU-PI-2, ambdós
promoguts per MARE INTERNUM 2001, SA.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 12 de març de 2014 es van
estimar totalment, parcialment i desestimar part de les al·legacions presentades per
TRIAL CONSULTA SA, aprovar definitivament el projecte d’estatuts i bases d’actuació,
aprovar la constitució de la Junta de Compensació, designar representant de
l’Administració actuant en l’Òrgan Rector de la Junta de Compensació a la regidora
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, Sra. Manuela Moya Moya, i aprovar
definitivament el projecte de reparcel·lació del PAU-PI-2
promogut per MARE
INTERNUM 2001 SL redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Mercadé Orriols, amb les
modificacions aprovades en els apartats primer i segon de l’esmentat acord. Al mateix
acord es va requerir a la Junta de Compensació l’aportació d’un text refós tant dels
estatuts i bases d’actuació, com del projecte de reparcel·lació, que incorporés les
modificacions aprovades en els apartats primer i segon de l’esmentat acord, i que un cop
aprovat i ferm en via administrativa, permetés inscriure el text refós del projecte de
reparcel·lació en el registre de la Propietat. També es va condicionar la publicació del
present acord en el BOP de Tarragona de conformitat amb allò disposat en l’article 98 de la
LUC i 64 del RMAOUC, a l’aprovació de l’esmentat text refós.
Vist que en data 29 de maig de 2014 es va presentar el Text refós del projecte de
reparcel·lació i dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del PAU-PI-2,
que segons els informes obrants a l’expedient, incorpora correctament les modificacions
aprovades per la Junta de Govern Local en data 12 de març de 2014, i vista la proposta
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formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Verificar el Text refós del projecte de reparcel·lació del PAU-PI-2 aprovat
definitivament per la Junta de Govern Local de data 12 de març de 2014, i que incorpora
totes les modificacions esmentades en l’anterior acord.
SEGON.- Verificar el Text refós dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de
Compensació del PAU-PI-2.
TERCER. Trametre al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores l’aprovació de la
constitució de la Junta de Compensació del PAU-PI-2, adjuntant la documentació de
l’article 192.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
QUART. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Vila-seca que practiqui nota marginal
d’afecció a les finques de la unitat d’execució PAU-PI-2.
CINQUÈ. Publicar el present acord en el BOP de Tarragona de conformitat amb allò
disposat en l’article 98 de la LUC i 64 del RMAOUC.
SISÈ. Notificar el present acord als interessats i publicar-lo a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vila-seca i al tauler d’edictes.
4.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE LUVIRR SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LES OBRES DE
PAVIMENTACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL P.K. 1161 DE L’ANTIGA CN-340 PER
UTILITZAR COM A APARCAMENT DE VEHICLES.
Vista la sol·licitud de Luvirr SA, de llicència municipal per a les de pavimentació de la
finca situada al p.k. 1161 de l’antiga CN-340 de Vila-seca, per a utilitzar com a
aparcament de vehicles, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i
vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar a Luvirr SA, la llicència municipal d’obres núm. 606/14 per a la
pavimentació de la finca situada al p.k. 1161, de l’antiga CN-340, donat que segons el
vigent Pla General d’Ordenació Urbana, la finca objecte de la petició es troba en terreny
qualificat de no urbanitzable.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- ACTA DE RECEPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE SENYALS DIRECCIONALS PER A
VIANANTS EN ELS DIFERENTS NUCLIS URBANS DEL TERME MUNICIPAL DE VILASECA.
Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de la instal·lació de senyals direccionals per a
vianants en els diferents nuclis urbans del terme municipal, realitzades per l’empresa
Señales Girod SL.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE REHABILITACIÓ
INTERIOR DEL PAVELLÓ ESPORTIU I COBRIMENT DE LA PISTA EXTERIOR
ANNEXE.
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 1 d’octubre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació del servei de redacció del projecte
bàsic i executiu, Estudi de Seguretat i Salut per a la rehabilitació interior del pavelló
esportiu municipal. El pressupost net del servei és 58.000,00 € i 12.180,00 € en concepte
d’IVA que fan un total de 70.180,00 € (IVA inclòs).
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de redacció del projecte bàsic i
executiu, Estudi de Seguretat i Salut per a la rehabilitació interior del pavelló esportiu
municipal i cobriment de la pista exterior annexa de Vila-seca, que conté la previsió
d’existència de consignació pressupostària suficient, d’acord amb l’informe emès per la
Intervenció municipal de fons de data 10 d’octubre de 2014, serà a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 (A-23669) del pressupost municipal.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 1 de
setembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, 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.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Per tot això VINC a proposar
a la Junta de Govern Local, que emeti informe favorable a l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat del servei de redacció del projecte bàsic i executiu, Estudi de Seguretat i
Salut per a la rehabilitació interior del pavelló esportiu municipal i cobriment de la pista
exterior annexa de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 58.000,00
€ i 12.180,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 70.180,00 € (IVA inclòs), i disposar
l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

6è.- 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

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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