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

DATA:
LLOC:
HORARI:

17 de desembre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,15 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. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.
Excusa la seva absència :
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

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 10 DE DESEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 10 de desembre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSIGNAR LA DENOMINACIÓ DE “JARDÍ DE JOAN
AMADES” AL TERRENY SITUAT A L’AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT, NÚM. 6.
Vista l’escriptura d’oferta i acceptació de cessió gratuïta efectuada pel Sr. C. P. B. el dia
15 de desembre de 1992, davant el notari de Salou, Sr. R. M. L. S. G., amb número de
protocol 3.773, mitjançant la qual el Sr. C. P. fa fer cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilaseca d’un terreny de 507’94 m”, situats a Vila-seca a l’avinguda Verge de Montserrat,
número 6. La cessió fou acceptada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de juliol de
1991.
Atès que la cessió es va efectuar condicionada a que aquest espai es destinés
únicament i exclusiva a espai verd arbrat dedicat a la persona de l’insigne Joan Amades.
Per tot això, i en compliment de les condicions estipulades en l’esmentada escriptura de
cessió gratuïta, i vista la proposta formulada per l’Alcaldia presidència, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la denominació Jardí de Joan Amades a l’espai situat a l’avinguda
Verge de Montserrat, número 6, de Vila-seca, de conformitat amb les condicions
pactades en l’escriptura de cessió gratuïta del terreny i acceptació per part de
l’Ajuntament.
SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Estadística, Gestió del Cadastre,
Intervenció i Serveis Públics.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENT EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P. B. i S., on demana La devolució de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de Sant Josep, núm. 25 per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atès que s’ha comprovat que en data 14-09-12, va ésser
ingressat l’import de la taxa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Retornar a la Sra. P. B. i S. la quantitat de 109 € corresponent al rebut de la taxa
d’escombraries de l’exercici de 2012, de l’habitatge situat al c. de Sant Josep, núm. 25, per
no reunir l’immoble condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA PER DESPESES DE
FUNCIONAMENT DEL COL·LEGI DE SECRETARIS, INTERVENTORS I TRESORERS
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE TARRAGONA.
Vist l’escrit de data 7 de desembre de 2012, pel qual el Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona demana una aportació
econòmica per a poder fer front a les despeses de funcionament, 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.- Aprovar una aportació econòmica de 500 € per a l’exercici de 2012 al Col·legi
de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Tarragona, per despeses
de funcionament.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació, a càrrec de la partida
11.92200.48900 (RC-29886) del vigent pressupost.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al CSITAL i a la Intervenció municipal de fons.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ENCÀRREC A LA FUNDACIÓ “AUDITORI JOSEP
CARRERAS” DEL MANTENIMENT ORDINARI DE L’AUDITORI.
L’Ajuntament de Vila-seca és el titular de l’equipament cultural situat a l’avinguda de la
Generalitat, 27 i plaça de Frederic Monpou, en el qual s’hi troben les instal·lacions del
Conservatori Professional de Música i de l’Auditori Josep Carreras.
La fundació Auditori Josep Carreras té per finalitat el foment de la cultura en benefici dels
habitants de Vila-seca i de la seva àrea d’influència, mitjançant la promoció de la
celebració d’activitats artístiques de gran qualitat que tenen lloc a les sales de l’Auditori
Josep Carreras.
Així mateix, l’Ajuntament de Vila-seca també realitza activitats culturals i artístiques, ja
sigui organitzades directament o fomentant-ne l’exercici per part de les diferents entitats
existents al municipi, utilitzant en ambdós casos les sales de l’Auditori Josep Carreras.
Aquestes activitats comporten una necessària gestió del manteniment ordinari de les
instal·lacions, reparacions i servei de neteja de l’edifici municipal que, per raons
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d’operativitat i eficàcia, convé que siguin exercides i coordinades per la pròpia Fundació
Auditori Josep Carreras a la qual se li encomana la seva gestió, i atesa la proposta de la
Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- L’Ajuntament de Vila-seca encomana a la Fundació Auditori Josep Carreras
les tasques de manteniment ordinari de l’Auditori Josep Carreras i espais annexes pel
que fa a petites reparacions de l’edifici, manteniments tècnics i servei de neteja.
SEGON.- L’Ajuntament de Vila-seca aportarà la quantitat de 20.000 euros anuals a la
Fundació per tal de fer front al pagament de les despeses de manteniment de l’Auditori
ocasionades per les activitats municipals que s’hi duen a terme, amb càrrec a la partida
14.33401.48900 ADORC-29937.
TERCER.- Per tal de justificar que l’aportació indicada es destina a les finalitats objecte
del present conveni, la Fundació Auditori Josep Carreras presentarà anualment una
justificació de les despeses pagades.

5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
REORDENACIÓ I ENJARDINAMENT DEL TRAM FINAL DEL PASSEIG PAU CASALS.
Vista la memòria valorada per a la reordenació i enjardinament del tram final del passeig
Pau Casals (frontal de l’Hotel Gran Palas), redactada pels Serveis Tècnics Municipals, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a la reordenació i enjardinament del tram final del
passeig Pau Casals (frontal de l’Hotel Gran Palas), redactada pels Serveis Tècnics
Municipals amb un import total de 49.728,77 € IVA inclòs.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES COMPRESES A LA
MEMÒRIA VALORADA PER A LA FINALITZACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CARRER
GALCERAN DE PINÓS, CARRER DE L’HORTA NOVELLA DE VILA-SECA.
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2012, es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de les obres compreses a la Memòria valorada per la finalització de l’aparcament de
111 places al C. Galceran de Pinós, C. de l’Horta Novella.
Atès que, en aplicació de l’article 234.2 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, es va
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atorgar a l’empresa adjudicatària de les obres del projecte principal GARCIA RIERA, SL,
un termini d’audiència de 3 dies hàbils perquè manifestés l’acceptació dels preus de les
unitats d’obra fixats per aquest Ajuntament de Vila-seca, ja que les modificacions
suposen la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte inicial, i mitjançant
escrit presentat en data 13 de desembre de 2012, l’adjudicatari de les obres ha
manifestat la seva conformitat als preus establerts.
Atès que l’article 171 b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 la Llei 30/2007, de 14 de
novembre, fixa el procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres
complementàries que no figurin ni en el projecte ni en el contracte, però que a causa
d’una circumstància imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra, tal com
estava descrita en el projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’execució de les
quals es confiï al contractista de l’obra principal, d’acord amb els preus que regeixen el
contracte primitiu.
I atesa 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.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i adjudicar a GARCIA RIERA, SL
el contracte de les obres complementàries contingudes a la Memòria valorada per la
finalització de l’aparcament de 111 places al C. Galceran de Pinós, C. de l’Horta Novella,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, en aplicació dels articles 171 b) i 234.2
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
SEGON.- Aprovar una despesa de 53.830,70 € import net 11.304,45 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 65.135,15 € (IVA inclòs) a càrrec de la partida 2012.13.31200.62200
(DC-29130) del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES DE REORDENACIÓ I
ENJARDINAMENT DEL TRAM FINAL DEL PASSEIG PAU CASALS DE LA PINEDA.
Vist el deteriorament del paviment del tram final del Passeig Pau Casals de La Pineda,
s’hauria de procedir a realitzar una reordenació i enjardinament d’aquest tram.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Plana Hortoneda SL, així com els informes
emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons
en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2012.13.15100.61902 RC-29899 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres 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
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per al Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda SL, el contracte menor d’obres per la
reordenació i enjardinament del tram final del Passeig Pau Casals, de La Pineda, presentant
un pressupost per import de 40.611,62 € sense IVA i 8.528,44 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 49.140,06 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 49.140,06 € (IVA inclòs), a càrrec de la
partida2012.13.15100.61902 RC-29899 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Plana Hortoneda SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5
CORRESPONENT A LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS TIPUS DE LLUMENERES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA
(2A. FASE).
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2012, d’adjudicació dels
treballs d’adequació de les llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca (2a. Fase).
Vista la certificació núm. 5 presentada per SATEM, en qualitat d’adjudicatària d’aquests
treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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 la certificació d’obres núm. 5 corresponent a les obres compreses al
projecte d’adequació de diferents tipus de llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca
(2a. Fase) realitzats per SATEM, per un import de 67.651,87 € sense IVA i 14.206,89 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 81.858,76 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 OF29885 del pressupost municipal.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR
D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT.

DIVERSES

COBERTURES

Per acord de la Junta de Govern Local de data 29-10-2012 es va aprovar l’expedient de
contractació (Exp. 664/12) i el Plec de clàusules econòmiques i administratives per a
l’adjudicació de diverses cobertures d’assegurances privades a formalitzar per
l’Ajuntament de Vila-seca, anualitats 2013-2014, per procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
En la mateixa data es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, modalitat obert
amb diversos criteris d’adjudicació: valoració de criteris ponderables mitjançant un judici
de valor i criteri quantificable de forma automàtica.
La publicitat es va efectuar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 256 de
data 6-11-12, i difondre en el perfil de contractant de la Seu Electrònica de l’òrgan de
contractació, a fi de que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 4-12-2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després de la
recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la següent proposta d’adjudicacions dels
quatre dels lots objecte de licitació: Lot 1 “Responsabilitat Civil i Patrimonial”, a favor de la
companyia Zurich Insurances plc Sucursal España; i Lot 2 “Danys materials al Patrimoni”,
Lot 3 “Responsabilitat derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor”, i Lot 4 “Col·lectiu de
Vida i Accidents del personal”, a favor de la companyia AXA Seguros Generales SA
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 10 de desembre de 2012 va acordar
classificar les proposicions presentades pels candidats atenent la proposta efectuada per la
Mesa de Contractació.
De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP l’òrgan de contractació va notificar l’acord
esmentat i requerir a les empreses proposades, perquè dins dels deu dies hàbils
següents a rebre la corresponent notificació, presentin la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i efectuï a constitució de la garantia definitiva per import del 5% de la
prima total del valor d’adjudicació de cada lot, així com que justifiqui que disposa dels
mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Atès que en data 12 de desembre de 2012 ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN
ESPAÑA, va acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva.
Atès que en data 12 de desembre de 2012 ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN
ESPAÑA, va acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva.
Vista la documentació que acompanya l’expedient de contractació i atès que en la seva
tramitació s’han seguit i observat els preceptes de la normativa pública de contractació
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necessaris per l’adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb el que disposen els articles
151 i concordants del TRLCSP, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
adjudicació.
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. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a les empreses asseguradores els lots que
s’especifiquen, el contracte per a la concertació de les pòlisses d’assegurances privades
de l’Ajuntament de Vila-seca, per ser les que han obtingut la puntuació més alta en el
procediment obert de licitació portat a l’efecte, segons aplicació dels criteris ponderats i
objectius:
- A Zurich Insurance PLC Suc. España,
Patrimonial. Prima total: 12.106,40 €.

el Lot núm. 1. Responsabilitat Civil i

- A AXA Seguros Generales SA, el Lot núm. 2. Danys materials al Patrimoni. Prima Total
15.950,00 €.
- A AXA Seguros Generales SA, el Lot núm.3. Responsabilitat derivada de l’ús i
circulació de vehicles a motor. Prima total: 6.929,03 €.
- A AXA Seguros Generales SA,
personal. Prima total: 27.684,44 €.

el Lot núm. 4. Col·lectiu de Vida i Accidents del

SEGON. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu Electrònica de
l’òrgan de contractació.
TERCER. Notificar el present acord a Zurich Insurance PLC Suc. España i a AXA
Seguros Generales SA, i citar al seu representant perquè com a adjudicatari del
procediment comparegui per a la formalització del contracte en el termes de l’art. 156 del
TRLCSP.
QUART. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
CINQUÈ. Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura
dels corresponents contractes administratius.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA SUPORT
DE CONTINUITAT I MANTENIMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT,
ANY 2013.
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El Ple de la Corporació en sessió de data 27 d’abril de 2012 va aprovar la creació de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca, el Reglament d’ús i funcionament de la Seu
electrònica, i el Reglament d’ús i funcionament del registre electrònic municipal.
Així mateix es va acordar iniciar els tràmits per a contractar l’assistència tècnica de
continuïtat per a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Atès que els requeriments tècnics de la prestació d’aquest servei consisteixen en la
prestació de l’assistència en la edició de continguts a nivell d’usuari i a nivell tècnic; en el
suport tecnològic en el hardware i software de la Seu; en la revisió mensual de l’estat
operatiu i normatiu de la seu electrònica amb proposta d’incorporació de solucions de
terceres parts o amb desenvolupament específic; en anàlisi i estudi per la incorporació de
noves funcionalitats que es requereixin i en l’avís d’alertes normatives i vigilància de nous
requeriments imposats per la normativa.
Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb l’empresa Cesc-IT, la qual ofereix la
complerta col·laboració i assessorament tècnic requerits durant tot l’any 2013 pel preu
final 17.880,00 €, l’Iva exclòs.
Atès que l’art. 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis
com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament
d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament,
entre els quals hi tenen cabuda els contractes d’assistència tècnica per a la posta en marxa
i el manteniment de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal conforme la autorització del contracte se
subordina al crèdit que per a l’exercici d’execució autoritzi el pressupost municipal,
existint el compromís de dotar en el pressupost del 2013 l’aportació corresponent per a
finançar la despesa compromesa.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica, suport de continuïtat i
manteniment de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca, amb una durada
compresa entre l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013.
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SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa Cesc-IT (NIF B-65399735), amb un preu total
de 17.880,00 €, l’ IVA exclòs.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 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., i
amb la seva filial Opción A, el contracte administratiu regulador de la prestació dels
serveis de vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de
19-12-2011, amb una vigència inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de dues
pròrrogues anuals.
Atès que amb motiu de la jubilació professional de l’empleat municipal que desenvolupa
el lloc de treball de consergeria del Col·legi Sant Bernat Calvó cal garantir que aquesta
funció se segueixi realitzant per tal de no deixar indotat el centre i no perjudicar el bon
funcionament del servei educacional, sense contravenir allò que disposa el RDL 20/2011,
respecte a que durant l’any 2012 no es procedirà a la contractació de personal excepte
en casos excepcionals i per a fer front a necessitats urgents i inajornables.
Atès que 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.
Atès que s’ha comunicat i donat audiència a l’empresa Opción A, Servicios Generales la
necessitat de cobrir les necessitats requerides pels serveis municipals.
Vista la proposta econòmica presentada per l’empresa contractista.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal conforme la autorització del contracte se
subordina al crèdit que per a l’exercici d’execució autoritzi el pressupost municipal,
existint el compromís de dotar en el pressupost del 2013 l’aportació corresponent per a
finançar la despesa compromesa.
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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 la modificació 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, en el sentit d’ampliar l’objecte del contracte amb la prestació del
servei auxiliar de consergeria del Col·legi Sant Bernat Calvó, restant inalterables la resta
de prestacions del contracte inicial.
SEGON. La prestació del servei s’iniciarà el dia 18-12-2012, amb càrrec a la partida
15.13000.22701 i el règim de prestació serà:
FIGURA

DIES/ANY
CONSERGE SET., OCT., NOV., DES., 08:00 A 13:30 i Dies lectius
CONSERGE

CONSERGE

MESOS

HORARIS

FEB., MAR., ABR., MAI., 14:45 a 17:15
JUN.
GENER
08:00 A 13:30 i
14:45 a 17:17
AGOST

09:00 A 13:00

Dies lectius a
partir de reis
(07/01/2013)
Dies lectius

HORES/DIA HORES/ANY
8,00
1.482,00

8,00

136,00

4,00

84,00
1.702,00

TERCER.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, a la Intervenció de
Fons municipal i a la direcció del Col·legi Sant Bernat Calvó.
7è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA I
LA SEVA BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació de Reis de Vila-seca que demana la concessió d’una
subvenció ordinària així com la concessió d’una bestreta del 80 % del seu total per
organitzar i realitzar la Cavalcada de Reis de 2013 i vist l’informe favorable de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atesa la proposta
del Regidor delegat de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una subvenció extra-ordinària de
13.500,- € (IVA inclòs) per la realització i organització de la Cavalcada de Reis 2013, amb
càrrec a la partida 14.33400.48900 del pressupost per a l’exercici de 2013, condicionat a
la seva aprovació definitiva..
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SEGON.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una bestreta del 80% per un
import de 10.800.-€ d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les despeses
prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
TERCER.-Aquesta subvenció queda condicionada a:
- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- En tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb
motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió, caldrà fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.
QUART.- El termini per justificar aquesta subvenció finalitzarà el proper dia 31 de març
de 2013. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a
percebre-la.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS COLOMÍ PARK PEL FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns Colomí Park de Vilaseca, amb motiu de la concessió d’una subvenció ordinària per l’exercici de 2012.
Vist l’ informe favorable de la Intervenció signat per l’Interventor Municipal de Fons, i vist
el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar els justificants presentats per l’Associació de Veïns Colomí Park,
corresponents a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local en data 23 d’abril
de 2012, per import de 1.668,37 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00€ a càrrec de la partida 14
92400 48900 ADORC 29102.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS
A LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.
Després d’haver posat en marxa el Pla de Dinamització Laboral 2012, en el qual hi van
participar un elevat nombre d’aturats i amb una forta implicació de les empreses del
municipi, és proposa donar continuïtat a aquesta iniciativa si bé amb una nova orientació
per tal de fomentar la contractació d’aturats i l’establiment de noves empreses i el foment
de l’emprenedoria, amb la denominació de Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vila-seca ha dissenyat unes bases que tenen per
objecte establir una sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al
municipi de Vila-seca, dins els límits establerts en els pressupostos municipals per l’any
2013, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de la seva
plantilla amb residència a Vila-seca, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
S’estableixen també un sistema d’incentius a la promoció de l’emprenedoria i
l’afavoriment de la creació i establiment de noves empreses al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons on manifesta que hi ha previsió de dos
partides pressupostaries per l’any 2013 que donen cobertura a aquest programa, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les bases per a la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013.
SEGON. Obrir un període d’informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la Província, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions. En cas
que no se’n presenti cap, quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d’adoptar
un nou acord.
TERCER. Aprovar una despesa màxima per un import de 167.500 euros a càrrec de la
partida 14.24100.47000 i un altre de 100.000 euros a càrrec de la partida 14.43300.47000
del pressupost municipal per l’any 2013, que inclourà els ajuts a les empreses per a la
contractació d’aturats i a la promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i
establiment de noves empreses al municipi de Vila-seca respectivament. Aquesta
despesa queda condicionada a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Publicar les bases en el Butlletí oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de
la seu electrònica municipal (www.seuelectronicavila-seca.cat).
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.
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7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC ALBERT
ITURRIA 2013.
Dins dels actes programats per la regidoria de Cultura per l’any 2013, s’ha previst, la
realització del “I Concurs Fotogràfic Albert Iturria” en homenatge a la figura del fotògraf
Albert Iturria Besora, vinculat a Vila-seca.
Atesa la necessitat d’aprovar les Bases de la I Edició del Concurs Fotogràfic Albert Iturria
per l’any 2013.
Atesa la necessitat de dotar econòmicament la presentació de la primera edició del
“Concurs fotogràfic Albert Iturria” i realitzar una exposició de l’obra del mateix Albert Iturria
Besora.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signats per l’interventor Municipal
de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització i les bases que regulen el “I Concurs Fotogràfic Albert
Iturria”, que tindrà lloc durant l’any 2013 a Vila-seca sota el tema “FESTES I
ACTIVITATS DE VILA-SECA 2013.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 939,50- €, que inclou la realització de la
presentació i l’exposició de la primera edició del “Concurs fotogràfic Albert Iturria” ,
segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609
del pressupost per a l’exercici de 2013, condicionat a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS AMB MOTIU DE LES FESTES DE
REIS 2013.
Dins dels actes programats per la regidoria de Cultura, s’han previst les tradicionals
activitats Reis 2013.
Atesa la necessitat de elaborar el programa de butxaca i cartelleria de les actuacions a
realitzar, així com les necessitats tècniques de les diverses activitats recollides al
programa d’actes.
Vist tots els actes programats per la Regidoria de Cultura per aquestes Festes Reis de
2013
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Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització dels actes programats per la Regidoria de Cultura amb
motiu de les Festes de Reis 2013.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 5825,35.- €, que inclou les despeses de
la realització de les activitats de reis i el programa de butxaca i cartelleria, segons el detall
que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 RC... del
pressupost per a l’exercici de 2013, condicionat a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LES SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIDES A DIFERENTS
ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI.

A) Atès que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària al Casal de la Dona de Vila-seca per un import de
1.500,-€ per afrontar les despeses corresponents a la realització d’activitats i actes que
tenen programats durant any 2012.
Vista la relació de justificants presentades pel Casal de la Dona de Vila-seca
corresponents a la realització d’activitats i actes que tenen programats durant any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada pel Casal de la Dona de Vila-seca com a
justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 28
de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 1.500.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 Relació ADORC-28547 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural de Vila-
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seca per un import de 3.300,-€ per la realització del Torneig Llampec 2012, durant la
Festa Major d’Estiu de Vila-seca 2012.
Atesa la concessió a la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural de Vila-seca d’una
bestreta del 80% d’aquesta subvenció ordinària, per tal e fer front a les despeses prèvies
a la realització de les activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural
de Vila-seca corresponents a la realització del Torneig Llampec 2012, durant la Festa
Major d’Estiu de Vila-seca 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per la Secció d’Escacs de l’Agrupació
Cultural de Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària amb un import de
3.185,40.-€ aprovada per la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament del 20% restant de la subvenció per un import de 545,40.€ a càrrec de la partida 14.33400.48900 relació ADORC- 28560 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Donar de baixa la part de la subvenció no justificada per un import de 114,60.€
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a la Secció d’Art de l’Agrupació Cultural de Vila-seca
per un import de 3.000,-€ per la realització del concurs d’art de Festa Major d’Estiu de
Vila-seca 2012.
Atesa la concessió a la Secció d’Art de l’Agrupació Cultural de Vila-seca d’una bestreta
del 80% d’aquesta subvenció ordinària, per tal e fer front a les despeses prèvies a la
realització de les activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per la Secció d’Art de l’Agrupació Cultural de
Vila-seca corresponents a la realització del concurs d’art de Festa Major d’Estiu de Vilaseca 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i

16

de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per la Secció d’Art de l’Agrupació Cultural
de Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària amb un import de 2953,05.-€
aprovada per la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament del 20% de la restant de la subvenció per un import de
553,05.-€ a càrrec de la partida 14.33400.48900 relació ADORC- 28563 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Donar de baixa la part de la subvenció no justificada per un import de 46,95.-€
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Atès que la Junta de Govern Local en data 28 de març de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària al Radio Club de Vila-seca per un import de 700,-€
per afrontar les despeses corresponents a la realització d’activitats i actes que tenen
programats durant any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per al Radio Club de Vila-seca corresponents a
la realització d’activitats i actes que tenen programats durant any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per al Radio Club de Vila-seca com a
justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 28
de març de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 700.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 Relació ADORC-27562 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

E) Atès que la Junta de Govern Local en data 30 de juliol de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a “El Fènix, Societat Recreativa i Cultural” de Vilaseca per un import de 1.300,-€ per afrontar les despeses corresponents a la realització
d’activitats i actes que tenen programats durant any 2012.
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Vista la relació de justificants presentades per a “El Fènix, Societat Recreativa i Cultural”
de Vila-seca corresponents a la realització d’activitats i actes que tenen programats
durant any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per a “El Fènix, Societat Recreativa i
Cultural” de Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta
de Govern Local en data 30 de juliol de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 1.300.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 Relació ADORC-27565 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

F) Atès que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació del Amics del Santuari D.M. de la
Pineda per un import de 1.100,-€ per afrontar les despeses corresponents a la realització
d’activitats i actes que tenen programats durant any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per a l’Associació del Amics del Santuari D.M.
de la Pineda corresponents a la realització d’activitats i actes que tenen programats
durant any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per a l’Associació del Amics del Santuari
D.M. de la Pineda com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de
Govern Local en data 28 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 1.100.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 Relació ADORC-27914 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

G) Vist la relació de justificants presentats per el Club Atletisme Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2012.
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Vist l’informe de fiscalització 12-2012-611 favorable signat per l’Interventor, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel club Atletisme, mitjançant
factures, per un import de 1.119,14 €, com a resta de justificants de la subvenció concedida
al Club Atletisme Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.022,21 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADORC 29112) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA
GALA DE L’ESPORT 2013, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vist que dintre dels actes de la Festa Major d'Hivern de Sant Antoni, hi ha prevista la
celebració de la XXIIa EDICIÓ DE LA GALA DE L’ESPORT DE VILA-SECA, a celebrar el
dia 20 de gener de 2013, vist la proposta de l’empresa Procrea – propostes creatives, així
com l’informe favorable de consignació pressupostaria signat per l’Interventor Municipal de
Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta presentada per l’empresa Procrea- propostes creatives, per
una despesa de 15.348,85 € IVA inclòs per atendre el pagament de l’espectacle i les
despeses d’organització de l'esmentada gala.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 15.348,85 € IVA inclòs, a càrrec de la
partida 2013.14.34100.22609, del pressupost municipal de 2013, condicionat a la seva
aprovació definitiva..
TERCER.- Notificar el present acord a l’Empresa Procrea- propostes creatives, i a l’
Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DEL CONVENI I PRÒRROGA DEL
MATEIX ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT,
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
D’HABITATGES.
Atès que l’Agència de l’Habitatge, el Departament de Benestar i Família, a través de la
Direcció General de Joventut, i l’Ajuntament de Vila-seca, en data 10 d’abril de 2012 van
formalitzar un conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer
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Social d’Habitatges, que té per objecte establir la col·laboració entre les parts per tal de
facilitar a la ciutadania, amb especial atenció a les persones joves, la proximitat de la
gestió d’aquests serveis en el respectiu territori.
Ates l’acord relatiu a l’acceptació de les condicions derivades del conveni de col·laboració
subscrit entre l’Agència de l’Habitatge, el Departament de Benestar i Família i la Direcció
General de Joventut.
Atès allò establert al pacte novè del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya respecte a la Borsa de Mediació s’ha formulat sol·licitud de
pròrroga del conveni al primer semestre de l’any 2013, en els mateixos termes i
condicions.
Atesa l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració relatiu al programa de mediació
per al lloguer social d’habitatges, entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Vila-seca, per al primer semestre de 2013.
Vist el Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, que
dedica el capítol 4 als Programes Socials d’Habitatge.
Atès el requisit obligatori de presentació del document d’acceptació, per part del
peticionari, de l’ajut concedit, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar de forma expressa l’acord relatiu a l’acceptació de les condicions
derivades del conveni de col·laboració subscrit en data 10 d’abril entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, el Departament de Benestar Social i Família, a través de la
Direcció General de Joventut i l’Ajuntament de Vila-seca, relatiu al programa de mediació
per al lloguer social d’habitatges.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de l’addenda de pròrroga del
conveni de col·laboració de mediació per al lloguer social d’habitatges, entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca, per al primer semestre de 2013.
TERCER.- Comunicar l’acceptació del conveni relatiu al programa de mediació per al
lloguer social d’habitatges corresponent a 2012 i traslladar l’addenda de pròrroga del
conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca, per al
primer semestre de 2013,a l’Agència de l’Habitatge del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, als efectes convinguts.
7.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LES SUBVENCIONS ORDINÀRIES A DIFERENTS ASSOCIACIONS
DEL MUNICIPI.
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A) Atès que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària al Cor de Cambra Femení Scherzo de Vila-seca per
un import de1.300,-€ per afrontar les despeses corresponents a la realització d’activitats i
actes que tenen programats durant any 2012.
Vista la relació de justificants presentades pel Cor de Cambra Femení Scherzo de Vilaseca corresponents a la realització d’activitats i actes que tenen programats durant any
2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada pel Cor de Cambra Femení Scherzo de
Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 28 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 1.300.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 Relació ADORC- 27561 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció de
l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina per un import de 2.500,-€.
Vista la relació de justificants presentades per a l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció
de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina corresponents al funcionament i activitats
programades per l’entitat pel present any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca,
Secció de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina com a justificació de la subvenció ordinària
per un import de 2.431,63.-€ aprovada per la Junta de Govern Local en data 28 de maig
de 2012.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.431,63-€ a càrrec de la partida
2012.14.33400.48900/ADORC 29109 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Donar de baixa la part de subvenció no justificada per import de 68,37.-€
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QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a la Societat Joventut Catòlica “EL CENTRE” de
Vila-seca per un import de 1.300,-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per la Societat Joventut Catòlica “EL CENTRE”
corresponents al seu funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen
programats pel present any 2012.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per la Societat Joventut Catòlica “EL
CENTRE” com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 28 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 1.300.-€ i el pagament a càrrec de la
partida 14.33400.48900 ADORC-27566 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Atès que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda
per un import de1.500,-€ per afrontar les despeses corresponents a la realització
d’activitats i actes que tenen programats durant any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Cultural Grup de Dones de la
Pineda corresponents a la realització d’activitats i actes que tenen programats durant any
2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural Grup de Dones
de la Pineda com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 28 de maig de 2012.
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SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 1.500.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 Relació ADORC-27564 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

E) Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Agrupació Cultural de Vila-seca per un import de
3.000,-€.
Ates que la Junta de Govern Local en data 23 de juliol de 2012, va aprovar la justificació
presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca
de part de la subvenció ordinària i el seu pagament per un import de 895,30.-€
Vista la relació de justificants presentades per l’Agrupació Cultural de Vila-seca
corresponents al funcionament i gestió de l’entitat pel present any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca com
a justificació de la resta de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local
en data 28 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 1.883,26.-€ i el pagament a càrrec de la
partida 2012.14.33400.48900 relació ADORC-28561 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Donar de baixa la part de subvenció no justificada per import de 221,44.-€
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

F) Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció de la
Coral Nova Unió per un import de 4.500,-€.
Ates que la Junta de Govern Local en data 23 de juliol de 2012, va aprovar la justificació
presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció de la Coral Nova Unió de part
de la subvenció ordinària i el seu pagament per un import de 3.800,00.-€
Vista la relació de justificants presentades per l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció
de la Coral Nova Unió corresponents al funcionament i gestió de l’entitat pel present any
2012.
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Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca,
Secció de la Coral Nova Unió com a justificació de la resta de la subvenció ordinària per
un import de 700,00.-€ aprovada per la Junta de Govern Local en data 28 de maig de
2012.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció ordinària per un import de
700,00.-€ a càrrec de la partida 2012.14.33400.48900/ADORC-29111 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
G) Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació Vila-seca dels Motors Àntics per un
import de 4.500,-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Vila-seca dels Motors Àntics
corresponents al seu funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen
programats pel present any 2012.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Vila-seca dels Motors
Àntics com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local
en data 28 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 4.500.-€ i el pagament a càrrec de la
partida 14.33400.48900 RC-16504 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L’AGRUPACIÓ CULTURAL DE
VILA-SECA, SECCIÓ DEL CHOR DE CARAMELLES RAMON SENDRA.
Atès que la Junta de Govern Local en data 30 de juliol de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció extraordinària a l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció del Chor de
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Caramelles Ramon Sendra per un import de 600,-€ per afrontar les despeses
corresponents a la realització d’activitats i actes que tenen programats durant la nit de
Pasqua de Resurrecció pel present any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció
del Chor de Caramelles Ramon Sendra corresponents a la realització d’activitats i actes
que tenen programats durant la nit de Pasqua de Resurrecció pel present any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca
secció del Chor de Caramelles Ramon Sendra per un import de 600.-€ com a justificació
de la subvenció extraordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 30 de juliol
de 2012.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 600.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 Relació ADORC 29110 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR LA CONFORMITAT ALS JUSTIFICANTS
PRESENTATS PELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS DEL
MUNICIPI PER JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL PROGRAMA
DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2012 en què es va
aprovar la concessió d’ajuts a les escoles pel programa de reutilització de llibres de text
per al curs 2012-2013, amb un termini de justificació de les despeses realitzades en
l’adquisició de llibres de text i material curricular que finalitza el dia 1 de novembre de
2012.
Vist que les escoles del municipi han presentat els justificants perquè se’ls faci efectiva la
subvenció concedida, així com la documentació complementària establerta a les bases
de concessió dels ajuts, i considerant que són correctes, i vist el dictamen emès per la
Comissió de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Donar la conformitat als justificants presentats pels consells escolars de les
escoles del municipi per justificar la subvenció concedida pel programa de reutilització de
llibres del curs escolar 2012-2013.
SEGON. Ajustar la subvenció atorgada inicialment al nombre real d’alumnes matriculats,
per la qual cosa la subvenció definitiva a cada centre serà la següent:
Escola Antoni Torroja Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola La Canaleta
Escola Cal.lípolis
Escola La Plana

297 alumnes
306 alumnes
292 alumnes
280 alumnes
42 alumnes
143 alumnes
62 alumnes

7.425 €
7.650 €
7.300 €
7.000 €
1.050 €
3.575 €
1.550 €

TERCER. Aprovar la diferència entre els imports aprovats per la Junta de Govern Local
de data 13 d’agost de 2012 i l’increment del nombre d’alumnes
Escola Antoni Torroja Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Miramar
Escola La Canaleta
Escola Cal.lípolis

75 €
100 €
100 €
100 €
225 €

QUART. Aquesta ampliació de les subvencions s’imputaran a càrrec de la partida 2012
014 32100 48900 del vigent pressupost municipal Relació RC 2012/680).
CINQUÈ. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import total de 35.399,41€
desglossat de la següent manera:
Escola Antoni Torroja Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola La Canaleta
Escola Cal.lípolis
Escola La Plana

7.425,00 €
7.650,00 €
7.300,00 €
7.000,00 €
981,90 €
3.492,51€
1.550,00 €

SISÈ. Que per part de la Intervenció Municipal de Fons es facin efectives les quantitats
aprovades per a cada centre escolar a càrrec de la partida 2012.14.32100 48900 el vigent
pressupost municipal (Relació 2012/678 ADORC 29878, 29879, 29880, 29881, 29882,
29883 i 29884.
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SETÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles d’educació primària del
municipi, a les associacions de mares i pares de les escoles i a la Intervenció Municipal
de Fons.
8.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LA
SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR I A L’AMPA DE L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS PER
AL SEU FUNCIONAMENT DURANT L’ANY 2012.
Vistes les factures presentades pel Consell Escolar de l’Escola Cal·lípolis que fa
referència a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar i a l’AMPA de
l’Escola Cal·lípolis per acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril de 2012 d’acord amb
el següent:
Funcionament del Consell Escolar
Funcionament de l’AMPA
Total

569 €
1063 €
1632 €

Vist que, d’acord amb l’acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril de 2012, el Consell
Escolar pot demanar la subvenció per funcionament del Consell Escolar conjuntament
amb la subvenció per funcionament de l’AMPA de l’escola.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar i AMPA de l’escola Cal·lípolis per al seu funcionament
durant l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.632 € a càrrec de la
partida 2012. 14 32100 48900 del vigent pressupost municipal. ADORC 29140 I 29141.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA
PINEDA.
Vista la relació de justificants presentada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la
Pineda, en concepte de subvenció extraordinària per atendre despeses derivades de
l’organització de la primera Trobada de Corals a la Pineda celebrada el passat mes de
juliol, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 d’agost de 2012.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a:
Associació de Jubilats i Pensionistes
La Pineda

686,16 € NIF G 43510536

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
29142 i es farà efectiva directament a l’esmentada entitat.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA GUÍA DE FORMACIÓ CORRESPONENT A
L’ANY 2013.
Vista la Guia de Formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització de
diferents cursos de formació ocupacional i de reciclatge al Centre Municipal de Formació i
Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar cursos de formació amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat
dels aturats del municipi en els sectors on hi ha demanda d’ocupació per una banda, i per
l’altra, el reciclatge de treballadors en actiu amb la finalitat de millorar les seves capacitats
professionals.
Vist el pressupost presentat per Novagràfic per a la realització i disseny de la Guia
de Formació 2013, amb un import de 1.245 euros + 261,45 euros en concepte d’IVA, amb
un total de 1.506,45 euros i, tenint en compte que aquest servei 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.
Atès que per a la realització d’aquesta guia s’ha tingut en compte les enquestes de
satisfacció realitzades als alumnes que realitzen cursos i les enquestes de detecció de
necessitats formatives realitzades a les empreses del municipi.
Atès que es proposa la fixació d’un preu públic a satisfer pels alumnes per cobrir una part
del cost del servei i de conformitat amb allò que disposen els articles 41 a 44 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i vist el dictamen emès per la Comissió de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la Guia de Formació corresponent a l’any 2013.
SEGON. Aprovar la despesa per l’adjudicació de la confecció de la Guia de Formació
2013 a Novagràfic per un import de 1.506,45 euros, a càrrec de la partida
14.24100.22699 (R.C. 29145) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Aprovar els preus públics a abonar pels alumnes que figuren a l’expedient i que
consten especificats en el detall de cada curs juntament amb les hores.
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat,a Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.
8.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS LA PLANA COM A JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI DE
PROFESSORAT DEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ, OCTUBRE - NOVEMBRE 2012.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana que
corresponents a les despeses de la professora que imparteix les classes de tall i
confecció al nucli urbà de la Plana, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació el servei de professorat del curs de tall i confecció de la Plana dels mesos
d’octubre i novembre de 2012, aprovat per la Junta de Govern Local de data 12 de març
de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 944 € a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC 29904.
.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS PRESENTANTS PER AJUTS
D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vista la relació de justificants presentats per diferents conceptes d’ajuts d’urgència i
altres, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació d’un ajut per despeses
d’un mes de lloguer, aprovat per la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 350 € IVA inclòs a
càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
29981
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Rebut lloguer J. F. S. O.

350 €

TERCER. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació:
Lloguer Sr. S. O., a

M. A. I. G., NIF37647717Y

QUART. Aprovar la documentació presentada com a justificació d’una subvenció
concedida a J. A. M., en concepte d’adquisició d’una llitera i dos matalassos d’escuma,
aprovat per la Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2012.
CINQUÈ. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 295,30 € IVA inclòs a
càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
29893.
SISÈ. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació:
Ajut J. A. M.,

Apartmueble SL, NIF B 43132455.

SETÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADORS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE
DE 2012.
Vista la relació de justificants presentats per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil, primària i secundària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mes de novembre de 2012, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjadors
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes de novembre
de 2012 aprovats per la Junta de Govern Local de data 10 de setembre i 12 de novembre
de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 19.571,67 €
a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
29942, 29943, 29944,29945, 29946, 29947 i 29948 d’acord amb el següent detall:

Antoni Torroja Miret
AMPA
Sant
Bernat
Calvó
Mestral

4.913,50€
4.687,20€
2.148,25€
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AMPA Miramar
La Canaleta
Cal.lípolis
La Plana

3.206,18€
278,64€
2.470.00€
1.867,90 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS PRESENTANTS EN CONCEPTE
D’UN AJUT INSTITUCIONAL.
Vista la relació de justificants presentada per la C.C. ONG Ajuda al Desenvolupament de
Sant Sadurní d’Anoia, en concepte d’ajut institucional per la construcció de 10 habitatges
a Hombori (Mali) per a famílies molt pobres, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2012.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a:
C.C. ONG Ajuda al Desenvolupament

300 € NIF G-62665130

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
29903 i es farà efectiva directament a l’esmentada entitat.

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL COL·LECTIU CULTURAL DE
DONES DE LA PINEDA.
Vista la relació de justificants presentat per la presidenta del Col.lectiu Cultural de Dones
de la Pineda corresponents a les despeses de la celebració de la XVI Trobada de Grups
de Dones del Tarragonès que va tenir lloc a la Pineda el passat 25 d’octubre, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per la presidenta del Col.lectiu Cultural de
Dones de la Pineda que justifica la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern
Local de data 26 de novembre de 2012 .
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 697,56 € a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC 29894.

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

9è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

10è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2012.12.31 11:24:20 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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