ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DATA: 30 de gener 2015
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
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Maria dels Àngels Ponce Ferrando
Sra. Maria Sans Aragonès
Sr. Francisco Jiménez Rojas
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Francisco José Almazán de la Paz
Sra. Montserrat Garcia Estopà
Sr. Josep Manel 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. Esteve Martí Salvadó
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Jordi Camarasa Moreso

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 28 DE NOVEMBRE DE 2014.
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El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 28 de novembre de 2014.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM.
01251 FINS AL NÚM. 01372 DE 2014.

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. 01251 fins al núm. 01372 de 2014.

3è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE
LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS I
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN EDIFICIS D’HABITATGES A
VILA-SECA.

Per acord de data 24 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar les
bases reguladores i la convocatòria de les subvencions municipals per a la instal·lació
d’ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques en edificis d’habitatges a Vila-seca.
El text íntegre d’aquestes bases i convocatòria va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, núm. 225 de data 1 d’octubre de 2014.
Havent constatat l’Ajuntament de Vila-seca la conveniència de continuar amb
l’atorgament d’aquestes subvencions durant els pròxims exercicis, s’ha valorat la
necessitat de procedir a modificar els apartats de les bases i convocatòria que fan
referència als terminis de presentació de sol·licituds i de presentació dels justificants de
l’execució de les obres, així com la partida pressupostària i l’import que anualment es
dediqui en el pressupost municipal.
Vist l’exposat anteriorment, vist els informes que consten a l’expedient, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la modificació de les bases reguladores i convocatòria de les
subvencions destinades a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres
arquitectòniques, en edificis d’habitatges a Vila-seca, en els següents articles:
En la base segona, on diu: “El termini de presentació d’instàncies s’iniciarà a partir de
l’anunci de la convocatòria i fins el 30 de novembre de 2014 i hauran de presentar-se al
Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Vila-seca, juntament amb la
documentació requerida abans de l’inici de les obres corresponents.” ha de dir:
“El termini de presentació d’instàncies s’iniciarà a partir del dia 1 de gener, i finalitzarà el
dia 30 de novembre de cada any, mentre siguin vigents les presents bases i hi hagi
partida pressupostària habilitada, i hauran de presentar-se al Registre General d’Entrades
de l’Ajuntament de Vila-seca, juntament amb la documentació requerida abans de l’inici
de les obres corresponents”.
En la base quarta, on diu: “La concessió de la subvenció es farà mitjançant acord de la
Junta de Govern Local en un termini màxim de 2 mesos a partir de la data de presentació
de la sol·licitud juntament amb la llicència d’obres. La manca de resolució dins d’aquest
termini produeix efectes desestimatoris, segons disposa l’article 25.5 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
El termini per a emetre la resolució restarà suspès fins la resolució de la sol·licitud de
llicència urbanística per a la realització d’obres.” ha de dir:
“La concessió de la subvenció es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local en un
termini màxim de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de
resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris, segons disposa l’article
25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per a l’execució de les obres serà imprescindible l’obtenció de la corresponent llicència
d’obres, que podrà ser simultània o posterior a la sol·licitud de la subvenció, i aquesta
quedarà sense efecte en el cas de no concedir-se la llicència d’obres.”
En la base quarta, on diu: “Aquestes subvencions aniran a càrrec de la partida
13.15000.48900 del pressupost vigent, dotada inicialment amb 200.000,00 €” ha de dir:
“Aquestes subvencions aniran a càrrec de la partida anual corresponent a cada exercici,
amb l’import aprovat als pressupost municipals.”
En la base quarta, on diu: “Un cop finalitzades les obres d’instal·lació de l’ascensor i/o la
supressió de les barreres arquitectòniques, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons
percebuts i a tal efecte, abans del 31 d’octubre de 2015 caldrà presentar la documentació
que acrediti el pagament de la factura a l’empresa instal·ladora, així com la realització de
les obres d’instal·lació d’acord amb el projecte presentat i la llicència atorgada, i
acreditaria de les subvencions atorgades.” ha de dir:
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“Un cop finalitzades les obres d’instal·lació de l’ascensor i/o la supressió de les barreres
arquitectòniques, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons percebuts i a tal efecte, abans
del 31 d’octubre de l’any següent a la concessió de la subvenció caldrà presentar la
documentació que acrediti el pagament de la factura a l’empresa instal·ladora, així com la
realització de les obres d’instal·lació d’acord amb el projecte presentat i la llicència
atorgada, i acreditaria de les subvencions atorgades.”
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a través de la web municipal. Durant aquest
termini qualsevol persona pot consultar l’expedient a les oficines municipals (plaça de
l’Església, 26) i formular al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el
termini esmentat, les bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap
tràmit posterior.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l’exercici de 2015 derivada de la
convocatòria i d’acord amb les esmentades bases, fixant la dotació pressupostària en
l’import de 50.000,00 € (conjuntament per a les subvencions per a l’arranjament i
reparació de façanes i per a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres
arquitectòniques, en edificis d’habitatges de Vila-seca), i s’aplicaran en càrrec a la partida
13.15220.48900 del pressupost municipal.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE
LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE FAÇANES I
ELEMENTS SORTINTS ANNEXES EN EDIFICIS JA CONSTRUITS A VILA-SECA.

Per acord de data 24 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar les
bases reguladores i la convocatòria de les subvencions municipals destinades a
promoure la reparació i pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja
construïts.
El text íntegre d’aquestes bases i convocatòria va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, núm. 225 de data 1 d’octubre de 2014.
Havent constatat l’Ajuntament de Vila-seca la conveniència de continuar amb
l’atorgament d’aquestes subvencions durant els pròxims exercicis, s’ha valorat la
necessitat de procedir a modificar els apartats de les bases i convocatòria que fan
referència als terminis de presentació de sol·licituds i de presentació dels justificants de
l’execució de les obres, així com la partida pressupostària i l’import que anualment es
dediqui en el pressupost municipal.
Vist l’exposat anteriorment, vist els informes que consten a l’expedient, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, el Ple
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la modificació de les bases reguladores i convocatòria de les
subvencions destinades a promoure la reparació i pintura de façanes i elements sortints
annexes en edificis ja construïts a Vila-seca, en els següents articles:
En la base segona, on diu: “El termini de presentació d’instàncies s’iniciarà a partir de
l’anunci de la convocatòria i fins el 30 de novembre de 2014 i hauran de presentar-se al
Registre General d’Entrades de l’Ajuntament de Vila-seca, juntament amb la
documentació requerida abans de l’inici de les obres corresponents.” ha de dir:
“El termini de presentació d’instàncies s’iniciarà a partir del dia 1 de gener, i finalitzarà el
dia 30 de novembre de cada any, mentre siguin vigents les presents bases i hi hagi
partida pressupostària habilitada, i hauran de presentar-se al Registre General d’Entrades
de l’Ajuntament de Vila-seca, juntament amb la documentació requerida abans de l’inici
de les obres corresponents”.
En la base quarta, on diu: “La concessió de la subvenció es farà mitjançant acord de la
Junta de Govern Local en un termini màxim de 2 mesos a partir de la data de presentació
de la sol·licitud juntament amb la llicència d’obres. La manca de resolució dins d’aquest
termini produeix efectes desestimatoris, segons disposa l’article 25.5 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
El termini per a emetre la resolució restarà suspès fins la resolució de la sol·licitud de
llicència urbanística per a la realització d’obres.” ha de dir:
“La concessió de la subvenció es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local en un
termini màxim de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de
resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris, segons disposa l’article
25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per a l’execució de les obres serà imprescindible l’obtenció de la corresponent llicència
d’obres, que podrà ser simultània o posterior a la sol·licitud de la subvenció, i aquesta
quedarà sense efecte en el cas de no concedir-se la llicència d’obres.”
En la base quarta, on diu: “Aquestes subvencions aniran a càrrec de la partida
13.15000.48900 del pressupost vigent, dotada inicialment amb 200.000,00 €” ha de dir:
“Aquestes subvencions aniran a càrrec de la partida anual corresponent a cada exercici,
amb l’import aprovat als pressupost municipals.”
En la base quarta, on diu: “Un cop finalitzats els treballs de pintura o rehabilitació de la
façana, s’haurà de justificar l’aplicació dels fons percebuts i a tal efecte, abans del 31
d’octubre de 2015 caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de la
factura, així com la realització de les obres d’acord amb el projecte presentat i la llicència
atorgada, i acreditaria de les subvencions atorgades.” ha de dir:
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“Un cop finalitzats els treballs de pintura o rehabilitació de la façana, s’haurà de justificar
l’aplicació dels fons percebuts i a tal efecte, abans del 31 d’octubre de l’any següent a la
concessió de la subvenció caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de
la factura a l’empresa instal·ladora, així com la realització de les obres d’instal·lació
d’acord amb el projecte presentat i la llicència atorgada, i acreditaria de les subvencions
atorgades.”
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a través de la web municipal. Durant aquest
termini qualsevol persona pot consultar l’expedient a les oficines municipals (plaça de
l’Església, 26) i formular al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el
termini esmentat, les bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap
tràmit posterior.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l’exercici de 2015 derivada de la
convocatòria i d’acord amb les esmentades bases, fixant la dotació pressupostària en
l’import de 50.000,00 € (conjuntament per a les subvencions per a l’arranjament i
reparació de façanes i per a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres
arquitectòniques, en edificis d’habitatges de Vila-seca), i s’aplicaran en càrrec a la partida
13.15220.48900 del pressupost municipal.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI
LOCAL LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Vila-seca en forma part com a ens consorciat i que va ser aprovada per
l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014.
Atès que, examinades les modificacions dels estatus proposades, les mateixes s’ajusten
al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector
Públic i d’altres mesures de reforma administrativa, de conformitat amb els informes
emesos pels serveis jurídics del Consorci.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern,
ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per
a la seva aprovació.
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Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que els acord per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot
de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15
de desembre de 2014.
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:
Primer .- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci, en sessió plenària de 27 de
novembre de 2013.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESIGNACIÓ DE JUTJGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT DEL MUNICIPI.
Una vegada expirat el mandat pel qual van ser nomenats pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, s’ha iniciat el procediment per al nou nomenament de jutges de
pau, titular i substitut, del municipi de Vila-seca (Exp. 523/14).
Amb aquesta finalitat l’alcaldia va decretar en data 8 d’octubre de 2014 la instrucció de
les actuacions establertes en els arts. 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau i 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per tal
de poder efectuar a l’abans citat Tribunal les corresponents propostes de nomenament.
Després de l’informe emès pel secretari general de l’Ajuntament, assenyalant la legislació
aplicable, les vacants dels citats càrrecs es van anunciar mitjançant convocatòria pública
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 249, de 29 d’octubre de 2014 i en
el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament tal com disposa l’article 5 del Reglament dels Jutges
de Pau, pel termini de trenta dies naturals, per tal que qualsevol persona interessada
pogués sol·licitar per escrit la seva elecció.
Dins del termini hàbil assenyalat, tal com queda acreditat en l’expedient administratiu
tramitat a l’efecte, es van presentar tres sol·licituds:
L'assenyalada amb RED núm. 6868/2014, de data 11 de novembre, formulada pel senyor J.
A. M. S., DNI-NIF 17.985.032-K, de 66 anys d’edat, i domiciliat al c. Hort de Torell núm. 16
de Vila-seca. Fins ara Jutge de Pau titular del municipi de Vila-seca.
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L'assenyalada amb RED núm. 6968/2014, de data 14 de novembre, formulada pel senyor E.
V. C., DNI-NIF 47.771.532-A, de 29 anys d’edat, i domiciliat al c. Camí de la Cuixa núm. 2022, 1r 3a porta 12 de Tarragona.
L'assenyalada amb RED núm. 7315/2014, de data 27 de novembre, formulada pel senyor J.
R. P., DNI-NIF 39.812.825-D, de 70 anys d’edat, i domiciliat al c. Salauris, 5 de Vila-seca.
Fins ara Jutge de Pau substitut del municipi de Vila-seca.
Amb data 12 de gener de 2015 el regidor de Governació proposa a l’Alcaldia, per a cobrir
el càrrec vacant de Jutge de Pau Titular, la designació del senyor J. A. M. S. i, per a cobrir la
vacant de Jutge de Pau Substitut, la designació del Sr. J. R. P., per considerar-les persones
idònies per al desenvolupament dels respectius càrrecs.
Atès que totes dues persones resulten admissibles per presentar els requisits legals
d'elegibilitat , capacitat i comptabilitat, d’acord amb les circumstàncies de l’art. 303 de la
LOPJ; aspectes aquests que s’han verificat i expressat en el certificat del Secretari General
de l’Ajuntament lliurat a l’efecte.
Atès que la elecció dels candidats a jutge/ssa de pau titular i substitut correspon al Ple de
la Corporació, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres de dret
segons disposa l’art. 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Vistos els anteriors antecedents així com la proposició de l’Alcaldia Presidència, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, el
Ple acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament del Sr. J. A. M. S. com a Jutge de Pau titular del municipi de Vila-seca.
SEGON.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament del Sr. J. R. P. com a Jutge de Pau substitut del municipi de Vila-seca.
TERCER.- Elevar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les
anteriors propostes de nomenament, per conducte del Deganat dels Jutjats de Primera
Instància i Instrucció de Tarragona, acompanyant la certificació comprensiva dels extrems
exigits per l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, en relació amb l’art. 101.3 de la
Llei Orgànica del Poder Judicial.
QUART.- Notificar aquest acord als aspirants.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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6è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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 Barceló

Josep Poblet i Tous.

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2015.03.03 09:21:30 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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