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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de febrer de 2015
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,20 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. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos 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 ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 28 DE GENER DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 28 de gener de 2015, 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, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA D’ESTIMACIÓ DE RECURS DE
REPOSICIO INTERPOSAT CONTRA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vist l’escrit de recurs de reposició formulat per la Sra. C. M. S. (Registre d’entrada núm.
380 de 22 de gener de 2015), contra l’expedient de l’Impost IVTNU núm. 14/0155, en el
que l’actor al·lega, en síntesi i com a motiu d’impugnació, la no subjecció de l’extinció de
condomini a l’impost, donat que és un acte en el que no existeix transmissió de domini i
per tant, l’adjudicació de la cosa comú no constitueix una operació susceptible d’integrar
el fet imposable de l’impost.
Consultat l’expedient 14/0155 es comprova que no hi ha un excés d’adjudicació entre els
comuners de la comunitat dissolta, sinó un pagament i compensació de l’adjudicació de la
meitat indivisa del ple domini a favor de la Sra. C. M. S., pel Sr. R. B. S..
Atès la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 d’abril de 2013
que estableix que: “ l’obligació de compensar als demés, o a l’altre, en metàl·lic no es un
excés d’adjudicació, sinó una obligació conseqüència de la indivisibilitat de la cosa
comuna, i per tant la divisió i consegüent adjudicació de la cosa comuna no constitueix
una operació susceptible d’integrar el fet imposable de l’Impost”
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’interessat contra la liquidació
de plusvàlua expedient 14/0155, al no produir-se un excés d’adjudicació en aquesta
dissolució de condomini.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a BASE, per a què procedeixi a DATAR
la liquidació a dalt indicada.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO DE L’INGRESSOS
INDEGUTS PER DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITAT.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 12 de desembre actual, en el qual es denega al Sr. J. B.
C., la llicència per ampliació de l’activitat de 6000 gallines ponedores a 1000 caps d’oví
d’engreix a la parcel·la 15 polígon 41, per no estar permès l’ús segons el vigent Pla General
d’Ordenació Urbana.
Atès que en la tramitació de la sol·licitud de la llicència es va efectuar mitjançant liquidació
núm. 639.313, l’ingrés de la taxa per part del Sr. B., i atesa la proposta formulada per la
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Regidoria d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar al Sr. J. B. C., la quantitat de 240 €, corresponent a la taxa per llicència
d’activitat, d’acord amb l’article 10è. De l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa
per llicència d’obertura d’establiments o d’instal·lacions, per denegació de la llicència, per no
estar permès l’ús segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana,
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, al Departament de Governació i a la
Intervenció municipal de fons.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES I FIANÇA, PER DESISTIMENT
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. L. C. R. D. M., on demana la devolució de l’ICIO i la
fiança general, ingressats mitjançant autoliquidacions núm. 667.151 i 667.152, en el tràmit
de la llicència d’obres sol·licitada per a l’adequació d’un local per activitat comercial, situat a
l’avinguda Ramon d’Olzina, 40 local 6, per desistiment.
Vist que amb data 25 de setembre de 2014 s’emet informe de l’Arquitecte municipal, en el
tràmit de la llicència d’obres.
Vist l’informe emès posteriorment al respecte per l’arquitecte municipal, en data 9 de
desembre actual, on s’indica que no s’han realitzat les obres, 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. L. C. R. D. M., la quantitat de 1.176,12 €, corresponent al 90% de
l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres, per desistiment de la sol·licitud de
llicència d’obres esmentades, d’acord amb l’article 5è. de l’Ordenança Fiscal núm. 3
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
SEGON.- Retornar al Sr. L. C. R. D. M., la quantitat de 163,35 €, corresponent al 50% de la
taxa per llicències urbanístiques, per desistiment de la sol·licitud de llicència d’obres
esmentades, d’acord amb l’article 6è. de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa
per llicències urbanístiques.
TERCER.- Retornar al Sr. L. C. R. D. M. fiança dipositada per import de 600 €, núm.
liquidació 667.152, dipositada en el tràmit de la llicència esmentada.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, als Serveis Administratius d’Urbanisme
i a la Intervenció municipal de fons.
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3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. CONJ-ADO-201500000029; CONJ-ADO201400000953; CONJ-ADO-201400000952; CONJ-ADO-201500000064; CONJ-ADO201500000066 I CONJ-ADO-201500000082.

A) Mitjançant els Decrets de l’Alcaldia de data 19 i 22 de gener de 2015, s’aproven les
relacions de factures CONJ-ADO-201500000029, per import de 1.076,27 euros; CONJADO-201400000953, per import de 1.502,22 euros i CONJU-ADO-201400000952, per
import de 82.522,12 euros.
B) Mitjançant els Decrets de l’Alcaldia de data 26 i 29 de gener de 2015, s’aproven les
relacions de factures CONJ-ADO-201500000064, per import de 30.008,15 euros; ADO201500000066, per import de 281,80 euros i CONJ-ADO-201500000082, per import de
70.563,11 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SOLPINS DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL P. PAU CASALS, 112 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Solpins, de llicència municipal
per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, 112 de La Pineda, així
com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Solpìns la llicència municipal
d’obres núm. 553/14 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals,
núm. 112 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de 12 mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
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2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular o integrant-la a la façana.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 667847 de data 23-09-14 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost construccions, instal·lacions i obres

15,75 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i a
compte de la liquidació anterior

15,75 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona, per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
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B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI CAROLINA MAR
II DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL P. PAU CASALS, 109 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Carolina Mar II de llicència
municipal per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, 109 de La
Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Carolina Mar II, la llicència
municipal d’obres núm. 599/14 per l’arranjament de les quatre façanes de l’edifici situat al
P. Pau Casals, núm. 109 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de 9 mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Manca la direcció d’obra del tècnic competent.
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8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 667948 de data 30-09-14 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost construccions, instal·lacions i obres
Taxa llicència obres
Tributs satisfets amb caràcter provisional i a
compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

105,94 €
0€
105,94 €
0€

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

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA PARTICULAR AL C. SANT JOAN,
NÚM. 3 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal per a
l’escomesa particular al c. Sant Joan, núm. 3 de La Plana, 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.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 18/15 amb núm. ref. 140658 TRC SH per a l’escomesa particular al c. Sant Joan, 3
de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i es comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA PARTICULAR AL C. SALAURIS,
NÚM. 9 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal per a
l’escomesa particular al c. Salauris, 9 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 19/15 amb núm. ref. 150002 TRC SH per a l’escomesa particular al c. Salauris,
núm. 9 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i es comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

E) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI TECAVI III DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL CANVI DE DOS ASCENSORS AL C. ISAAC ALBÉNIZ,
NÚM. 18 DE LA PINEDA.
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Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal pel canvi de dos ascensors a
l’edifici situat al c. Issac Albéniz, núm. 18 de La Pineda, 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.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Tecavi III, la llicència
municipal d’obres núm. 814/14 pel canvi de dos ascensors al c. Isaac Albéniz, núm. 18 de
La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668475 de data 15 de desembre de 2014 i
que es la següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

105,68 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

105,68 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0

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

F) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI OBSIDIANA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DELS BALCONS DE LA FAÇANA DE
L’EDIFICI SITUAT AL PASSEIG PAU CASALS, 113 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per l’arranjament puntua als
balcons de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 113 de La Pineda, 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.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Obsidiana, la llicència
municipal d’obres núm. 813/14 per l’arranjament dels balcons de la façana de l’edifici
situat al Passeig Pau Casals, núm. 113 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i
sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
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2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668299 de data 15 de desembre de 2014 i
que es la següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

13,20 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

13,20 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0
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SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS GAUDÍ, 10 DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. ANTONI, GAUDI, 10 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud 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. Concedir a la Comunitat de Propietaris Gaudí, 10, el retorn de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de l’edifici situat al c. Antoni
Gaudí, 10 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS VERGE DE MONTSERRAT,
29 DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. VERGE DE MONTSERRAT, 29 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud 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. Concedir a la Comunitat de Propietaris Verge de Montserrat, 29, el retorn de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Verge de
Montserrat, 29 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS SANT JORDI, 28 DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. SANT JORDI, NÚM. 28 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud 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:

12

PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Sant Jordi, 28, el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Sant Jordi núm.
28 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE FONT, 27 DE DEVOLUCIÓ
DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. DE LA FONT, 27 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud 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. Concedir a la Comunitat de Propietaris De la Font, 27, el retorn de la fiança
dipositada per les obres de rehabilitació de l’edifici situat al c. de la Font, 27 de Vila-seca,
per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC
CAP PER A DEPENDENCIES MUNICIPALS.
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 les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic
Cap per a dependències municipals, realitzades per l’empresa Construcciones Jaen
Vallés SL, amb les conclusions següents:
-

Les obres es poden donar per finalitzades amb les reserves dels treballs per part
de l’empresa adjudicatària d’acord amb l’acta núm. 32 lliurada per la direcció
d’obres.

-

Els treballs esmentats s’hauran d’executar en el termini d’un mes a comptar de la
data de l’Acta de Recepció. La direcció d’obra n’haurà de verificar el compliment
en un màxim de 15 dies naturals, un cop l’empresa n’hagi notificat l’execució. A
partir de la data de verificació dels treballs pendents, començarà a comptar el
termini de garantia.
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SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT D’ARBRAT VIARI PER A LA REPOSICIÓ DE BAIXES EN
ESCOSSELLS, PARCS I JARDINS DEL NUCLI URBÀ.
A l’inici de cada temporada es duu a terme la reposició arbrat viari que ha causat baixa
per diversos motius, actes vandàlics, accidents de trànsit, mort fisiològica etc.
Per aquest motiu es proposa realitzar la reposició de totes aquestes baixes, essent a
compte de l’empresa concessionària municipal la responsabilitat d’executar els treballs
necessaris per a la plantació correcta de l’arbrat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Agrotarraco SL, pel subministrament d’arbrat
viari per a la reposició de les baixes existents en el nucli urbà de Vila-seca, que ascendeix
a la quantitat de 5.198,24 € de base imposable, més 1.091,63 € d'IVA al 21%, fent un
total de 6.289,87 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos
pel cap de l’àrea de serveis públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 13.17100.21000 (AD2101) del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Agrotarraco SL, el contracte menor de subministrament
d’arbrat viari per a la reposició de baixes existents en el nucli urbà de Vila-seca, presentant
un pressupost per import de 5.198,24 € sense IVA i 1.061,63 € en concepte d’IVA, fan un
total de 6.289,87 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 6.289,87 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
13.17100.21000 (AD-2101) del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Agrotarraco SL, al departament de
serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ MARÍTIMA I CARRILS
D’EMBARCACIONS A LA PLATJA DE LA PINEDA I A LA PLATJA DEL RACÓ (ANY
2015).
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Vista la necessitat d’encarregar les tasques d’instal·lació i manteniment de la senyalització
marítima i carrils d’embarcacions a la Platja de la Pineda i a la Platja del Racó per tal de complir
amb la “Normativa sobre abalisament de les zones de bany en platges, llacs i superfícies
d’aigües interiors”, del Real Decret 1835/1983 i la Llei 22/1988, de 28 de juliol, i seguint les
directrius de l’ADEAC, sobre la Bandera Blava, segons informe emès al respecte pel Cap de
l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa SEMAC S.L., per import de 8.612,00 € sense IVA i
1.808,52 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.420,52 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap de l’àrea de Serveis Públics i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 13.17200.21000 (AD-2311) del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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 només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SEMAC S.L., el contracte menor de servei per la instal·lació i
manteniment de la senyalització marítima i carrils d’embarcacions a la Platja de la Pineda i a la
Platja del Racó, presentant un pressupost per import de 9.476,00 € sense IVA i 1.989,96 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 11.465,96 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.465,96 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 13.17200.21000
(AD-2311) del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa SEMAC S.L., al departament d’urbanisme i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE CONDICIONAMENT DE L’ESPAI DE JARDÍ DEL CASTELL COM A ESPAI
PÚBLIC AL CARRER DEL CASTELL I COMTE SICART.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 17 de desembre de 2014 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de condicionament de l’espai de
jardí del Castell com a espai públic al carrer del Castell i Comte Sicart.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
173 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 el plec de clàusules administratives
que regulen aquesta contractació.
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Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 23 de gener de 2015 indicant
que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de
condicionament de l’espai de jardí del Castell com a espai públic al carrer del Castell i
Comte Sicart, és la presentada per AGROVIAL, SA. En compliment als 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 d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa AGROVIAL, SA, essent l’import de la mateixa el de 45.384,68 €
pressupost net, i 9.530,78 € en concepte d’IVA, que fan un total de 54.915,46 € (IVA inclòs),
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 catorzena 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 2.269,23 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CESSIÓ D’ÚS DE PART D’UNA FINCA MUNICIPAL
PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICA.
Vist que cal procedir a cedir gratuïtament l’ús d’una part del següent immoble de titularitat
municipal a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, per instal·lar un centre de
transformació elèctrica:
“Finca Urbana situada a la partida “Les Animes”, avui Are la Canaleta, amb una superfície
de tretze mil quatre-cents catorze metres amb dotze centímetres quadrats, (13.414,12
m2). Limita pel Nord-est, amb el Camí del Castell; pel Nord-oest amb finques de la Sra.
Estefania Casas Guardiola, Sr. J. Lluís Roigé Saltó i Ajuntament de Vila-seca; pel Sud-est
amb el camí Fondo i pel Sud-oest part amb l’av. de la Generalitat i part amb finca
segregada.“
Aquesta finca està inscrita al Registre de la Propietat de Vila-seca al tom 2254, llibre 169,
foli 8, amb el número de finca 12.704 i en l’actual Inventari Municipal de Béns amb el
núm. de Matrícula 91676.
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Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 29 de gener actual, el qual
assenyala que resulta necessari instal·lar un centre de transformació nou a la finca de
referència, amb una superfície útil de 19,25 m2 (5,50 x 3,50 m.), per tal de dotar d’energia
elèctrica al nou edifici destinat a Escola “La Canaleta”.
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos sobre la legislació aplicable, i l’oportunitat o la
conveniència de la cessió d’ús i el caràcter patrimonial del bé.
Atès que l’article 47.5 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen
les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, disposa que en
els casos de
subministraments en sòl urbà amb la condició de solar si la potència sol·licitada per a un
nou subministrament o per a l’ampliació d’un existent, el sol·licitant, en aquest cas
l’Ajuntament de Vila-seca, haurà de reservar un local per al seu posterior ús per a
l’empresa distribuïdora (....) amb fàcil accés des de la via pública, per a la ubicació d’un
centre de transformació, la situació del qual correspongui a las característiques de la
xarxa de subministrament aeri o subterrani i destinat exclusivament a la finalitat prevista.
Atès el que preveu l’article 219 del 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 en compliment
de les condicions per a la utilització dels béns patrimonials que es troben establertes als
articles 72 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Cedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, l’ús amb caràcter gratuït
d’una superfície útil de 19,25 m2 (5,50 x 3,50 m.), de la finca de titularitat municipal
següent, valorat en 460 €:
“Finca Urbana situada a la partida “Les Animes”, avui Are la Canaleta, amb una superfície
de tretze mil quatre-cents catorze metres amb dotze centímetres quadrats, (13.414,12
m2). Limita pel Nord-est, amb el Camí del Castell; pel Nord-oest amb finques de la Sra.
Estefania Casas Guardiola, Sr. J. Lluís Roigé Saltó i Ajuntament de Vila-seca; pel Sud-est
amb el camí Fondo i pel Sud-oest part amb l’av. de la Generalitat i part amb finca
segregada.“
Aquesta finca està inscrita al Registre de la Propietat de Vila-seca al tom 2254, llibre 169,
foli 8, amb el número de finca 12.704 i en l’actual Inventari Municipal de Béns.
SEGON.- Autoritzar a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, o a qui en un futur
podés substituir-la, a què de forma gratuïta pugui ocupar la part de l’esmentada finca que
és necessària per col·locar-hi els suports i tots els elements propis d’un centre de
transformació incloent els transformadors i els senyals d’identificació, localització o

17

seguretat a més de realitzar les obres d’ampliació, conservació, manteniment, reparació,
adaptació i modificació que s’estimin necessàries i siguin imposades per la necessitat del
servei.
Així mateix, també s’autoritzen les entrades i sortides dels cables d’alta i baixa tensió,
aeris i/o subterranis que alimenten l’esmentat centre i que en derivin, per al normal
desenvolupament de la xarxa des del límit de la propietat de l’Ajuntament de Vila-seca
fins al lloc on es troba instal·lat l’esmentat centre, podent utilitzar els mitjans necessaris
per dur-ho a terme.
TERCER.- L’Ajuntament de Vila-seca conservarà la titularitat i ple domini de la finca
esmentada, cedint a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, el lliure ús i gaudi de
la part ocupada per les instal·lacions, i sense que se’n repercuteixi renda o quantitat de
cap classe per qualsevol concepte.
Les instal·lacions elèctriques que conformen el centre de transformació seran d’exclusiva
propietat d’ ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, la qual podrà disposar-ne dins i
per a la seva xarxa de distribució i n’assumirà la seva conservació, manteniment i
reparació.
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU podrà connectar nous clients sobre les
instal·lacions cedides, així com procedir a quantes modificacions estimi necessàries per
assegurar-ne el servei.
QUART.- Autoritzar al personal de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, o a qui
en un futur pugui substituir-la i al personal de les empreses col·laboradores acreditades a
l’efecte, a tenir accés lliure i directe al centre de transformació i altres instal·lacions
elèctriques en tot moment i durant les 24 hores del dia.
CINQUÈ.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar per part de ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA, SLU, a instal·lar-hi un centre de transformació elèctric d’acord amb les necessitats
del servei per a millorar la xarxa de subministrament d’energia elèctrica en el municipi de Vilaseca.

A aquests efectes, si la finca cedida no fos utilitzada per l’empresa distribuïdora un cop
transcorreguts sis mesos des de que se li posa a disposició per part de l’Ajuntament, o
quan deixi de destinar-se a la finalitat prevista, s’extingeix l’obligació de cessió d’ús.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 477/2014.
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Atès el procediment abreujat núm. 477/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Tarragona, interposat per la Sra. S. G. M., i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 477/2014, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, interposat per la Sra. S. G. M., contra la
desestimació d’una reclamació patrimonial.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS DIFERENTS
VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.

A) Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris
els quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre
a la seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
PEUGEOT 306
CITROEN ZX
PONTIAC TRANS SPORT
VESPINO 1002
APRILIA RS
OPEL VECTRA

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-8196-AM
B-6870-NK
B-9660-PV
C-2053-BKT
ES DESCONEIX
5738-CTG
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SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
B) Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris
als quals no se’ls ha pogut localitzar, per a requerir la retirada dels vehicles per aquesta
Administració.
Atès que s’ha publicat la notificació als titulars d’aquests vehicles mitjançant la publicació
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província .
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99) i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats a la via
pública:
MARCA I MODEL
FIAT SEICENTO
LIGIER NOVA
ROVER 45
IVECO 35C12
HYUNDAI COUPE

MATRÍCULA O BASTIDOR
GU-0292-J
C-6189-BJJ
13-66-UG
2772-DDR
B-6345-TN

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA CESSIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
A) Vist l'escrit presentat per la Sra. A. G. M. oferint la cessió del nínxol núm. 1283, de 2a
classe, fila 3a, del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i vist el dictamen
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emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 1283, de 2a classe, fila 3a, del Cementiri
Municipal, a nom de la Sra. A. G. M. i traslladar les seves restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a la Sra. A. G. M. , al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.

B) Vist l'escrit presentat per la Sra. C. L. S. oferint la cessió del nínxol núm. 950, de 2a
classe, fila 3a, del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 950, de 2a classe, fila 3a, del Cementiri
Municipal, a nom de la Sra. C. L. S. i traslladar les seves restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a la Sra C. L. S., al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.
C) Vist l'escrit presentat per la Sra. C. S. oferint la cessió del nínxol núm. 948, de 2a
classe, del Cementiri Municipal oferint la cessió del nínxol núm. 948, de 2a classe, del
Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 948, de 2a classe, del Cementiri Municipal,
a nom de la Sra. C. S. i traslladar les seves restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a la Sra C. S., al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TARGETES D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA .
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A) El 4 de novembre de 2014, el Sr. S. C. M. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. S. C. M. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.1 i 4.2
següents:
Categoria 4.1
Aire comprimit:
Marca HK
Model G36C
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-66-14
Aire comprimit:
Marca KJ
Model GLOCK 21
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-67-14
Aire comprimit:
Marca M 190
Model L96
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-68-14
Categoria 4.2
Aire comprimit:
Marca KJ WORKS
Model L96
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0025-AS-0351-14
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
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TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
B) El 19 de novembre de 2014, el Sr. J. H. F. va presentar sol·licitud per a la concessió
de targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. H. F. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.1 següent:
Categoria 4.1
Airsoft-Fusil:
Marca JING GONG
Model G 36
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. 0052-AS-72-14
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.

C) El 4 de novembre de 2014, el Sr. C. L. O. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
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Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. C. L. O. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.1 i 4.2
següents:
Categoria 4.1
Airsoft - Paintball:
Marca ARES
Model AM-013-DE
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0128-AS-1182-14
Airsoft - Pistola:
Marca Well
Model M1911
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-59-14

Airsoft - Carabina:
Marca Tokyo Marui CO.LTD
Model Ak 47
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-60-14
Airsoft - Carabina:
Marca Star
Model G36
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-61-14
Airsoft - Carabina:
Marca Well
Model P90
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-63-14
Airsoft - Carabina:
Marca Classic Army
Model G36
Calibre: 6 mm.
Sèrie núm. 0052-AS-64-14
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Categoria 4.2
Aire comprimit:
Marca DOBLE EAGLE
Model M56AL
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. 0052-As-62-14
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.

D) El 24 de novembre de 2014, el Sr. C. E. A. E. va presentar sol·licitud per a la
concessió de targeta d’armes de categoria 4a. 2.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. C. E. A. E. a la targeta d’armes de categoria 4a, tipus-categoria
4.2 següent:
Carrabina:
Marca Cometa
Model Fusión
Calibre: 4,5 mm.
Sèrie núm. 3538-14
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. La vigència d’aquesta autorització queda condicionada al manteniment dels
requisits exigibles per al seu atorgament d’acord amb allò que disposa el Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, segons redacció
donada pel Reial Decret 976/2011, de 8 de juliol, podent l’òrgan competent per a la seva
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expedició comprovar en qualsevol moment el seu manteniment i procedint a revocar-la en
cas contrari.
QUART. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, passar
a l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIAR EL CONTRACTE SUBSCRIT PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS,
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. (A63321228), el contracte administratiu per a la prestació dels serveis de vigilància i
consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilaseca, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de 19-12-2011, amb una vigència
inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de dues pròrrogues anuals. Feta efectiva la
segona pròrroga per acord de 10-12-2014.
Amb motiu del gaudi del torn de vacances anual (resta 2014) de l’empleat municipal que
desenvolupa el lloc de treball de consergeria del Mercat Municipal, cal garantir que
aquesta funció se segueixi realitzant per no deixar indotat aquest equipament públic i no
perjudicar el bon funcionament del servei al qual està adscrit. Tot això, sense contravenir
allò que disposa la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de LPGE per a l’exercici del 2015
en relació amb el RDL 20/2011, respecte a que durant l’any 15 no es procedirà a la
contractació de personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat de casos
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament
dels serveis públics essencials.
La Clàusula Primera del plec regulador de la licitació estableix que durant la vigència del
contracte, l’Ajuntament podrà modificar el règim de la prestació per raons inherents al
funcionament dels equipaments, respectant les condicions essencials de la licitació i
adjudicació, i limitant-se a introduir les variacions estrictament indispensables per
respondre a la causa objectiva que la faci necessària. En el mateix sentit l’art. 174 RDL
3/2011, respecte l’ampliació dels contractes quan es tracta de serveis complementaris.
Atès que s’ha comunicat i donat audiència a l’empresa adjudicatària sobre la necessitat
de cobrir les necessitats requerides pels serveis municipals.
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Vista la proposta econòmica presentada per l’empresa contractista.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’ampliació del contracte administratiu signat amb l’empresa Phoenix
Vigilancia y Seguridad, SA., regulador de la prestació dels serveis de vigilància i
consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals, formalitzat el 30 de
desembre de 2011 i prorrogat fins el 31-12-2015, en el sentit d’ampliar l’objecte del
contracte –mentre duri la situació de gaudi de vacances del conserge municipal- amb la
prestació del servei de consergeria del Mercat Municipal
SEGON. El règim de prestació serà:
Servei Consergeria Mercat Municipal.
Personal adscrit: 1 Auxiliar de Serveis.
Durada servei: Del dia 9 de febrer fins el 16 de febrer del 2015, ambdós inclosos.
Dies laborables de dilluns a dissabte.
Horari: De dilluns a dissabte de 7:30 a 13:30 hores. Divendres tarda: de 17:00 a 20:00
De dilluns a dissabte s’han d’obrir les portes del pati d’illa del Colomí.
SEGON. Aprovar la despesa total per aquest concepte de 538,20 euros de principal i
113,02 euros en concepte d’IVA, que fan un total de 651,22 euros l’IVA inclòs, amb càrrec
a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 15.13000.22701 (AD 2317) del vigent
pressupost municipal, i adjudicar l’esmentada prestació, a l’empresa a l’empresa Phoenix
Vigilancia y Seguridad, SA. (A-63321228).
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.
7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

Alfred Ventosa Carulla

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2015.02.12 09:08:17 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde president,

Josep Poblet i Tous
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