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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 de juliol de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 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. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.
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 23 DE JULIOL DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 23 de juliol de 2012, 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 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012037 I 2012039.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23 de
juliol de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012037 i 2012039,
per import de 162.921,90 i 104.627,08 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ
DE LES PECES DE FORMIGÓ EXISTENTS A LA PLAÇA FREDERIC MOMPOU.
Vista la memòria valorada per a la substitució de les peces de formigó existents a la plaça
Frederic Mompou, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, 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:
ÚNIC. Aprovar la valorada per a la substitució de les peces de formigó existents a la
plaça Frederic Mompou, redactada pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost
total de 6.977,79 € (IVA inclòs).

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES COMPRESES A
LA MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS ANY
2012.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 18 de juny de 2012, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per
l’arranjament de diversos camins, any 2012.
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
151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic , i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que part de l’empresa AFICSA (AUXILIAR DE FIRMES I CARRETERAS, SA), ha
presentat 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, VINC a proposar a la Junta de Govern local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AFICSA (AUXILIAR DE FIRMES I CARRETERAS, SA), el
contracte de les obres compreses a la Memòria valorada per l’’arranjament de diversos
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camins, any 2012, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 47.787,76 € pressupost
net, i 8.601,80 € en concepte d’IVA, que fan un total de 56.389,56 € (IVA inclòs), mitjançant
procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 2012.13.45400.61900 (ARC13416) del pressupost municipal.
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.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES DEVOLUCIONS DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. L. G. J. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C.
SANT ANTONI, 72 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 Sra. L. G. J. de devolució de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de la façana de l’habitatge situat al c. Sant Antoni, 72 de Vila-seca, per un
import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI EUROPARK DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. AMADEU VIVES, 11 DE LA PINEDA.
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 l’edifici Europark de devolució de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Amadeu
Vives, 11 de La Pineda, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ.
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- SOL·LICITUD DEL SR. F. E. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C. RACÓ, 10.
Vista la sol·licitud del Sr. F. E. P. de llicència de primera ocupació de les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar al Racó, 10 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 al Sr. F. E. P., la llicència de primera ocupació de les obres de
construcció d’un habitatge unifamiliar al c. Racó, 10 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543580 de data 07.06.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

583,46 €
583,46 €

0€

4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PER A LA 1A. FASE DE REHABILITACIÓ
DEL CASTELL.
Vista la necessitat d’encarregar els treballs de coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució per la 1a. fase de rehabilitació del Castell de Vila-seca, pel que fa al reforçament
de l’estructura horitzontal, accessibilitat i implantació de serveis, que haurà de realitzar-se
d’una forma molt acurada.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Segicons FV SL, per import de 7.400,00 € més
1.332,00€ en concepte de IVA fent un total de 8.732,00 €, considerant-se correcte, 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 2012.13.33600.62200 D-16870 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
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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 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.- Adjudicar a l’empresa Segicons FV SL, el contracte menor de serveis consistent
en els treballs de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució per la 1a. fase de
rehabilitació del Castell de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 7.400,00 € de
base imposable, més 1.332,00 € en concepte de IVA fent un total de 8.732,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 8.732,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.33600.62200 D-16870 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Segicons FV SL, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS PER
REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ DE L’ESCOMESA D’AIGÜES A
L’ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ.
Vist la necessitat d’encarregar els treballs per realitzar la instal·lació i connexió de
l’escomesa d’aigües residuals a l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca.
Tenint en compte que s’ha sol·licitat un pressupost a Sorea, per la realització dels treballs
per a realitzar la instal·lació i connexió de l’escomesa d’aigües residuals a l’Escola Sant
Bernat Calvó de Vila-seca i vist el pressupost presentat per import de 9.234,44 € sense IVA i
1.662,20 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.896,64 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Sorea, 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 amb càrrec a la partida 2012.13.32100.61900 RC-16873 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 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 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 Sorea, el contracte menor d’obres per realitzar els treballs
de instal·lació i connexió d’escomesa d’aigües residuals a l’Escola Sant Bernat Calvó de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 9.234,44 € sense IVA i 1.662,20 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 10.896,64 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar la despesa de 10.896,64 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2012.13.32100.61900 RC-16873 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS TREBALLS D’ENDERROC DE L’ANTIGA NAU DE
LA BRIGADA.
Vista la necessitat de procedir a l’enderroc total de l’immoble, situat al c. de la Feredat, seu
de l’antiga nau de la brigada municipal. S’ha demanat ofertes a diferents empreses del
municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Construccions Ferré 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
2012.13.15000.61901 RC-000324 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
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 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 Construccions Ferré SL, el contracte menor d’obres
d’enderroc de l’antiga nau de la brigada, presentant un pressupost per import de 13.626.27 €
sense IVA i 2.452,73 € en concepte d’IVA, que fan un total de 16.079,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 16.079,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61901 RC-16891 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Construccions Ferré SL, al departament d’urbanisme
i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA
PINTURA PER LES AULES DEL COL·LEGI SANT BERNAT CALVÓ.
Vista la necessitat de pintar les aules de l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, es fa
necessària la contractació d’una empresa de serveis que es faci càrrec del manteniment i
conservació de totes les instal·lacions.
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Vist el pressupost presentat per Sr. C. C. O., per import de 5.439,00 € sense IVA i 979,02 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 6.418,02 € (IVA inclòs), pel servei de pintura de
l’edifici de l’Ajuntament de Vila-seca, considerant-se correcte, 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 2012.13.32100.21200 RC16874 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 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.- Adjudicar al Sr. C. C. O., el contracte menor de pintura de les aules de l’Escola
Sant Bernat Calvó de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 5.439,00 € sense
IVA i 979,02 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.418,02 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.418,02 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 RC-16874 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. C. C. O., als Serveis Tècnics Municipals i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVERSIÓ DE L’IMMOBLE ON S’UBICA
L’ANTIC CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA “HELENA MASERAS”.
Atès que el centre de salut Helena Maseras, situat al carrer Tarragona, 22 de Vila-seca,
ha estat substituït com a centre d’atenció primària de l’ABS Vila-seca pel nou centre de
salut ubicat al carrer Galceran de Pinós, núm. 25, que va entrar en funcionament en data
26 de setembre de 2011.
Vist l’escrit presentat pel CatSalut en data 26 de juliol de 2012, que adjunta l’Acta de
reversió per part del Servei Català de la Salut a l’Ajuntament de Vila-seca de l’immoble on
s’ubica l’antic centre d’atenció primària “Helena Maseras”, atès que no es preveu una
nova destinació sanitària en aquest immoble.
Vist l’informe jurídic emès al respecte, 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.- Acceptar la reversió de l’immoble on s’ubica l’antic centre d’atenció primària
“Helena Maseras”, situat al carrer Tarragona, 22, atès que no es preveu una nova
destinació sanitària en aquest immoble.
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SEGON.- Aprovar l’acta de reversió per part del Servei Català de la Salut a l’Ajuntament
de Vila-seca de l’immoble on s’ubica l’antic centre d’atenció primària Helena Maseras.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a la formalització del present acord.
4.10
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA VORERA DEL
CARRER REQUET DE FÉLIX, ENTRE AV. RAMON D’OLZINA I C. ANSELM CLAVÉ.
Vista la necessitat d’encarregar l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu de les
obres d’urbanització de la vorera del c. Requet de Félix, entre l’avda. Ramon d’Olzina i el c.
Anselm Clavé, de Vila-seca.
Atès l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal s’haurà de redactar un projecte
constructiu de les obres d’urbanització de la vorera del c. Requet de Félix, entre l’avda.
Ramon d’Olzina i el c. Anselm Clavé de Vila-seca, d’acord amb els criteris de renovació de
l’arbrat, pavimentació de les voreres malmeses, modificació de la cruïlla del c. Anselm
Clavé, amb desplaçament de la caseta de la ONCE i adequació de l’enllumenat segons la
nova normativa.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Enginyeria Invall SA, per import de 5.550,00 €
sense IVA i 999,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.549,00 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, 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 2012.13.15000.61900 RC-17365 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 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.- Adjudicar a l’empresa Enginyeria Invall SA, el contracte menor de serveis per la
redacció del projecte constructiu de les obres d’urbanització de la vorera del c. Requet de
Félix, entre l’avda. Ramon d’Olzina i el c. Anselm Clavé, de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 5.550,00 € sense IVA i 999,00 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 6.549,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.549,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61900 RC-17365 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Enginyeria Invall SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
PLAQUES DE NOMS DE CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.
Vista la necessitat d’encarregar el subministrament de 53 plaques de marbre de 60x30x2 de
nom de carrer en el nucli urbà de Vila-seca, per tal de cobrir les mancances existents, i en
altres casos, la substitució de plaques metàl·liques per plaques de marbre fixades a la
façana.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Artacho Marbres SL, per import de 2.528,10 € per
l’adquisició de 53 places de marbre pel nucli antic de Vila-seca sense IVA i 455,06 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 2.983,16 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, 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 2012.13.15500.61900 D-17363 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 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.- Adjudicar a l’empresa Artacho Marbres SL, el contracte menor de
subministrament de 53 plaques de marbre de nom de carrer en el nucli urbà de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 2.528,10 € i 455,06 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 2.983,16 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.983,16 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15500.61900 D-17363 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Artacho Marbres SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE NÍNXOLS DE
PROPIETAT PRIVADA.
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A) Vist l'escrit presentat per les GERMANES DOMINIQUES DE LA PRESENTACIÓ
oferint la cessió del nínxol núm. 181, de 2a classe,del Cementiri Municipal a l’Ajuntament
de Vila-seca, i atesa la proposta formulada 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.181, de 2a classe del Cementiri Municipal, a
nom de les Germanes Dominiques de la Presentació 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 les Dominiques de la Presentació, al Conserge del
Cementiri i a la Intervenció municipal.
B) Vist l'escrit presentat per la Sra. M. A. E. oferint la cessió del nínxol núm. 1439, de 2a
classe,del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i atesa la proposta formulada
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.1439, de 2a classe del Cementiri Municipal,
a nom de M. A. E. 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. M. A. E., al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.
5.2 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER SUMINISTRES OFISERVEI, SL AMB NIF.
B43787332, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE VENDA DE
MATERIAL D'OFICINA I PAPERERIA A L’ADREÇA AV. DE LA GENERALITAT, 24 DE
VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a l’ Ordenança Municipal
reguladora del lliure accés i el seu exercici a les activitats de servei sotmeses al règim de
comunicació en l’àmbit territorial de Vila-seca. BOP de Tarragona – Núm. 282 Divendres,
10 - 12 – 2010, i atesa la nova classificació segons determina la disposició transitòria
primera punt 2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
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les activitats i segons els Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement
l’activitat i vist els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per SUMINISTRES OFISERVEI, SL NIF. B43787332, d’inici de
l’activitat l'obertura d'una activitat de venda de material d'oficina i papereria a l’adreça av.
de la Generalitat, 24 de Vila-seca.
SEGON.-

Notificar aquest acord a l’interessat.

B) SOL·LICITUD EFECTUADA PER OCIO A TOPE, SL AMB NIF. B43571264, DE
CANVI DE TITULAR D'UN RESTAURANT, ANTERIOR TITULAR PINEDA WEEKEND
2004 SL A L’ADREÇA PLAÇA MANUEL DE FALLA, 2 DE LA PINEDA.
Amb la sol.licitud va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons l’informe
favorable condicionat efectuat els Serveis Tècnics Municipals atès que han de realitzar un
control complementari per part d’una Entitat Ambiental de Control i vist els fonaments de
dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a OCIO A TOPE, SL NIF. B43571264, el canvi de titular de
l’activitat de restaurant, anterior titular Pineda Weekend 2004 SL a l’adreça Plaça Manuel
de Falla, 2 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 476869), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.En el termini improrrogable de 6 mesos des de la data de notificació haurà
de presentar un control complementari per part d’una Entitat Ambiental de Control,
d’acord al compliment del projecte refós VDA LE011803 de data 7/05/2012.

C) SOL·LICITUD DE PRORROGA DE CONTROL COMPLEMENTARI I DEL PERÍODE
DE POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT.
En data 29-8-2005 la Junta de Govern Local va concedir a la societat Atenea Aventura,
SL. llicència per a l’obertura d’un aparthotel a l’adreça Av. Ramon d’Olzina, 52 de Vilaseca (Expedient 146/2003. Codi: annex II.2 epígraf 12.29 LIIAA), condicionant-ne la posta
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en marxa de l’activitat a una actuació de control inicial favorable per part d’una entitat
ambiental de control.
Atès l’informe favorable de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental de data 6-5-2011
el qual considera, a la vista de la documentació addicional aportada per la societat
promotora, esmenades les disconformitats detectades en l’informe inicial de ECA núm.
43/28/1/000792.1 de data 14-2-2006.
Atès que l’informe esmentat de la PCAA dictamina que l’activitat pot continuar sense cap
més tràmit, amb la condició expressa de la presentació d’un control complementari per a
la constatació de la resolució definitiva d’unes no conformitats detectades per ECA en
l’acta de 14-2-2006.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 6-6-2011 va concedir a Atenea
Aventura, SL. llicència d’activitat amb relació als canvis no substancials detectats en
l’informe ECA núm. 43/28/1/000792.1, incorporant el condicionant vinculant de l’aportació
del control complementari exigit per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental.
Atès que el 8-6-2012 l’entitat ambiental ECA lliura a l’Ajuntament els informes:
- Número 43/28/2/001530 referent a la emissió de certificació d’acta de comprovació
favorable del control inicial de canvi no substancial corresponent a la documentació
tècnica per canvi no substancial, que disposa d’una resolució favorable emesa per
l’Ajuntament en sessió de data 6-6-2011 (Exp. 146/2003).
- Número 43/28/2/001531 i 43/28/2/001532 referents a la emissió de certificació
d’acta de comprovació mediambiental (aigües, emissions a l’atmosfera, sorolls,
residus i altres condicions de la llicència) favorable sense incidències respecte
l’inici/continuació de l’activitat
- Número 43/28/2/001533 referent a la no emissió de certificació d’acta de
comprovació favorable en prevenció i seguretat en cas d’incendi, degut a les
deficiències detectades en visita de 4-5-2012, pendents de solució.
Atès que en data 30-6-2012 la societat Atenea Aventura SL, propietària i gestora de
l’aparthotel ubicat a l’Av. Ramon d’Olzina, 52 de Vila-seca, registra en l’Ajuntament
sol·licitud de pròrroga per a la justificació de la certificació d’acta de comprovació
favorable en prevenció i seguretat en cas d’incendi, que inclogui l’esmena de les
deficiències detectades en visita pendents de solució segons l’informe Número
43/28/2/001533, en funció i per circumstàncies de l’activitat, a la qual adjunta la
programació d’un pla d’etapes d’inversió i els terminis d’execució.
Atès que els serveis tècnics municipals son favorables sobre la petició de pròrroga pel fet
que la consideren adequada i proporcional a les característiques de l’establiment i al
volum de la inversió per a justificar l’esmena dels incompliments detectats i no corregits, i

12

per quan la continuació de l’activitat racionalment no pot comportar cap afecció ambiental
per al medi o per a les persones.
Atès que la DT Primera de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats estableix que els procediments iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta llei relatius a les activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 3/1998,
del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, que continuen
inclosos en els annexos I i II d’aquesta llei, se sotmeten al règim legal vigent en el
moment que s’inicia el procediment.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta de la Ponència Tècnica d’Activitats
Industrials i Comercials de data 23 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el Pla d’actuació i d’etapes d’inversió i terminis d’execució formulat per
la societat Atenea Aventura, SL, elaborat per l’enginyer Sr. J. V. B., per a la justificació de
la certificació d’acta de comprovació favorable en prevenció i seguretat en cas d’incendi,
el qual inclou l’esmena de les deficiències detectades en visita pendents de solució
segons l’informe ECA Número 43/28/2/001533.
SEGON. Concedir una pròrroga fins al 15-5-2014, addicional, a la societat Atenea
Aventura, SL. per a realitzar el pla d’actuació i presentar tota la documentació requerida
en l’informe de l’acta de control complementari de ECA Núm. 43/28/1/001533 de 4-52012 en l’activitat d’aparthotel ubicat a l’Avinguda Ramon d’Olzina, núm. 52 de Vila-seca,
de conformitat amb els termes de la llicència municipal concedida per l’Ajuntament de
Vila-seca amb Número Expedient 146/2003.
TERCER. Establir que un cop finalitzat aquest termini, els serveis tècnics municipals
emetin informe indicant el grau de compliment d'aquesta obligació d'aportació de
documentació perquè pugui ser així verificada per l’òrgan ambiental competent de
l’Ajuntament de Vila-seca.
QUART. Notificar el present acord a la societat peticionària per al seu coneixement i
efectes oportuns.

5.3 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
HELP DESK DELS SISTEMES INFORMÀTICS I DE COMUNICACIÓ DE
L’AJUNTAMENT.
Atesa de conveniència de contractar la prestació del servei d’administració dels sistemes
informàtics, manteniment del maquinari i programari i Help Desk de l’Ajuntament de Vilaseca i del seus organismes autònoms dependents, per tal de garantir el nivell de servei
mitjançant la realització de les operacions predictives, preventives i correctives que
s’escaiguin.
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Ateses les característiques i quantia del servei a contractar es considera que el
procediment més adequat i àgil és el negociat sense publicitat, en règim de tramitació
ordinària.
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que s’ha redactat per a
aquesta adjudicació.
Vist l’informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan
competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en el qual s’acredita l’existència de consignació
pressupostària suficient per assumir la despesa, feta la previsió amb reserva de crèdit.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents , 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 : Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei d’administració
dels sistemes informàtics, manteniment del maquinari i programari i Help Desk de
l’Ajuntament de Vila-seca i del seus organismes autònoms dependents, per procediment
negociat, en règim de tramitació ordinari.
SEGON. Aprovar la quantia de 59.036,85 € de pressupost net i de 10.626,63 € d’IVA, en
concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament representarà la contractació
d’aquest servei; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març. La partida pressupostària a la qual s’aplicarà el crèdit és la 2012.12.92000.21600
(ARC 16883).
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei.
QUART. Convocar el procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació, i
disposar que es trametin invitacions com a mínim, i si això és possible, a tres empreses del
sector prou capacitades per a la prestació de l'objecte del contracte (INFORDISA, SA. (CIF
A-43094440), STORAGE MARKETING & CONSULTING,SL. (NIF B-62942826), i OMEGA
PERIPHERALS, SA. (NIF B-60343076)), de conformitat amb allò establert a l’article 178 del
RDL 3/2011.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
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5.4 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSESSORIA
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
Atesa la conveniència de contractar la prestació dels serveis de gestió i assessoria laboral
de l’Ajuntament de Vila-seca i dels organismes autònoms administratius que en depenen.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
armonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el negociat sense
publicitat, en règim de tramitació ordinària.
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que s’ha redactat per a
aquesta adjudicació.
Vist l'informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de consignació
pressupostària suficient per assumir la despesa, feta la previsió amb reserva de crèdit.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents 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 : Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels serveis de gestió i
assessoria laboral de l’Ajuntament de Vila-seca i dels organismes autònoms
administratius que en depenen, per un període de dos anys a partir de la formalització del
contracte administratiu, per procediment negociat sense publicitat, en règim de tramitació
ordinària.
SEGON. Aprovar la quantia de 52.928,00 € de pressupost net i de 11.114,88 € d’IVA, en
concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament pot representar la
contractació d’aquest servei durant tot el seu període de vigència previst; d'acord amb el
que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a càrrec de la partida
2012.15.92000.22706.
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei.
QUART. Convocar el procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació, i
disposar que es trametin invitacions com a mínim a les següents tres empreses del sector
prou capacitades per a la prestació de l'objecte del contracte de conformitat amb allò
establert a l’article 178.1 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.
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA DEVOLUCIÓ I UNA SUBSTITUCIÓ DE FIANCES
DEFINITIVES A L’EMPRESA MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT.
Atès que el 21.06.01 es va formalitzar amb a l’empresa MUTUA UNIVERSAL - MUGENAT
el contracte administratiu per a la prestació dels serveis de prevenció de riscos laborals i
serveis generals de mútua d’accidents i malalties professionals de l’Ajuntament de Vila-seca
i els seus organismes autònoms, amb vigència fins el 30 de juny de 2006, pròrroga inclosa.
Per a respondre de les obligacions d’aquest contracte l’empresa va dipositar aval número
02401 per import de 231,64 € (38.542 ptes.) subscrit amb l’entitat Bankinter el 12/1/2001.
Atès que el 27 de juliol de 2006 es va formalitzar amb a l’empresa MUTUA UNIVERSAL MUGENAT el contracte administratiu per a la prestació dels serveis de prevenció de riscos
laborals i serveis generals de mútua d’accidents i malalties professionals de l’Ajuntament de
Vila-seca i els seus organismes autònoms, amb vigència prevista de quatre anualitats, el
qual ha estat prorrogat excepcionalment i obligatòriament per la DT Primera del Real
Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. Per a
respondre de les obligacions d’aquest contracte l’empresa va dipositar aval número 161697
per import de 1682,00 € subscrit amb l’entitat Bankinter el 29/5/2006.
Atès que amb data 2 de juliol de 2012 l’empresa MUTUA UNIVERSAL – MUGENAT
sol·licita:
- La cancel·lació i devolució de l’ aval número 02401, pel fet que el contracte formalitzat el
21.6.2001 s’ha d’entendre liquidat i conclòs.
- Per raons operatives de l’empresa, el canvi i la substitució de l’aval número 161697 per
un nou aval subscrit amb Caixabank, SA el 18.6.2012, amb els mateixos termes i
garanties obligatòries pel que es va constituir l’inicial, fiança que consta inscrita en el
RGA amb el núm. 9340.03.1248523-54.
Atès que la Disp. Transitòria primera del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que els
expedients adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor es regiran en quan als
seus efectes, compliment i extinció per la normativa anterior
Atès el que disposen els arts. 35 i 42 a 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en relació amb els articles 60 i següents del RD 1098/2001, de 21 d’octubre pel qual
s’aprova el reglament de la LCAP, i el RD 161/1997, de 7 de febrer, d’aprovació del
Reglament de la Caixa General de Dipòsits, respecte la formalització de la substitució,
variacions i cancel·lació total o parcial de les garanties.
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Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Governació i Serveis, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Retornar a MUTUA UNIVERSAL – MUGENAT (NIF G08242463) aval número
02401 per import de 231,64 € (38.542 ptes.) subscrit amb l’entitat Bankinter el 12/1/2001,
corresponent a la fiança definitiva dipositada per a respondre de l’adjudicació del
contracte formalitzat el 21.6.2001 per a la prestació dels serveis de prevenció de riscos
laborals i serveis generals de mútua d’accidents i malalties professionals de l’Ajuntament de
Vila-seca i els seus organismes autònoms, perquè no s’ha d'exercitar cap tipus de
responsabilitat sobre la mateixa.
SEGON. Autoritzar a MUTUA UNIVERSAL – MUGENAT (NIF G08242463) al canvi i a la
substitució total de la garantia definitiva de 1682,00 € (aval número 161697, subscrit amb
l’entitat Bankinter el 29/5/2006), pel nou document subscrit amb Caixabank, SA el
18.6.2012, que consta inscrit en el Registre General d’Avals amb el núm.
9340.03.1248523-54, el qual passarà a respondre de la gestió del servei en els mateixos
termes i garanties pel que es va constituir l’aval a substituir.
TERCER. Donar trasllat del present acord a l'empresa peticionària MUTUA UNIVERSAL
– MUGENAT autoritzant-la expressament a efectuar la substitució i la cancel·lació
aprovades.
QUART. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons l'adopció dels esmentats acords,
amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments comptables oportuns.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DEL 80% DE
LA SUBVENCIÓ PER A L’EXERCICI DE 2012, CONCEDIDA A L’AAVV. MIRAMAR
LES ILLES DE VILA-SECA.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 d’abril de 2012, va
acordar la concessió d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’AVV Miramar Les
Illes de l’exercici de 2012.
Atès que l’import de l’esmentada subvenció concedida a l’AVV Miramar les Illes de Vilaseca, és de 1.500,- €, vista la sol·licitud presentada, per l’AAV, on demana una bestreta
del 80% de la totalitat de la subvenció concedida i a la vista de les activitats que han de
realitzar,
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I atès 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. Concedir a l’ Associació de Veïns Miramar Les Illes una bestreta del 80% de la
subvenció concedida per un import de 1.200,00 €, per a la realització de les activitats
programades amb càrrec a la partida 2012 14 92400 48900 651 ADORC 6531 del
pressupost municipal. Transcorregut el termini de justificació de la subvenció 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.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’ interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A EMPRESES DEL
MUNICIPI QUE CONTRACTIN PERSONES ATURADES MITJANÇANT LA BORSA DE
TREBALL MUNICIPAL.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Forn & Café Grup, SL, d’un incentiu per a
la contractació d’un treballadors durant sis mesos a jornada complerta, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius.
I atès 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 sol·licitud presentada per l’empresa Forn & Café Grup, SL, d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 ADRC-15918
del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Forn & Café Grup, SL.
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B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa AUNAR GROUP 2009 SL, d’un incentiu
per a la contractació de divuit treballadors durant cinc mesos a jornada complerta,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius.
I atès 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 sol·licitud presentada per l’empresa AUNAR GROUP 2009 SL, d’un
incentiu per a la contractació de divuit treballadors durant cinc mesos a jornada
complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 7.500,06 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
ADORC-16971 del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa AUNAR GROUP 2009 SL.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
CONTRACTIN PERSONES QUE HAGIN PARTICIPAT EN EL PROCÉS FORMATIU
DEL PLA DE DINAMITZACIÓ LABORAL 2012.

Vista la sol·licitud presentada per l’empresa F. T. B., d’incentiu per a la contractació d’un
treballador durant quatre mesos a jornada complerta, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius.
I atès 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 sol·licitud presentada per l’empresa F. T. B., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant quatre mesos a jornada complerta.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 416,67 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
ADRC-16331 del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa F. T. B..

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE COSTOS LABORALS DEL PLA
EXTRAORDINARI D’OCUPACIÓ LOCAL 2012.
L’Ajuntament de Vila-seca ha dut a terme el pla extraordinari d’ocupació local 2010
(projecte impuls-treball), durant el període comprès entre el 6 de juliol de 2010 i el 5 de
gener de 2011, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb un import de
321.132,34 euros, d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer (DOGC 5574).
Vist l’informe dels costos laborals del personal que ha participat en el pla d’ocupació, en
el qual es posa de manifest que el cost total ha estat de 315.232,74 euros, els quals en
són subvencionables en la seva totalitat.
Atès que, d’acord amb aquest informe, s’ha produït una minoració de l’import
subvencionable amb una diferencia de 5.899,60 €, causat pels períodes d’incapacitat
temporal dels treballadors que han participat en l’execució del programa.
Vist que l’import de la subvenció va ser ingressat en la seva totalitat a la caixa municipal,
cal procedir a la devolució de la part de subvenció que no ha estat gastada.
I atès 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 liquidació dels costos laborals del pla extraordinari d’ocupació local
2010 (projecte impuls-treball) del període 6 de juliol de 2010 a 5 de gener de 2011, per un
import de 315.232,74 euros.
SEGON.- Atès que d’aquesta quantitat, l’import subvencionable a càrrec del Servei
d’Ocupació de Catalunya és de 315.232,74 euros i que la subvenció de 321.132,34 euros
ja havia estat ingressada a l’Ajuntament en la seva totalitat, s’aprova la renúncia expressa
a la part de subvenció no gastada i aprovar la devolució de 5.899,60 euros al compte
restringit d’ingressos del Servei d’Ocupació de Catalunya que s’indica en la documentació
que consta a l’expedient.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per al compliment d’aquest acord.
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6.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DETERMINAR LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI PER A L’ANY 2013.
Vista la Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al D.O.G.C. núm. 6159 el dia 28
de juny de 2012, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya
per a l’any 2013, les quals es relacionen a continuació:
1 de gener (Any Nou), 29 de març (Divendres Sant), 1 d'abril (dilluns de Pasqua Florida),
1 de maig (festa del treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de
setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), 1 de
novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 25 de desembre (Nadal) i
26 de desembre (Sant Esteve).
Vist l’article 2 de la mateixa Ordre on diu que a més de les festes esmentades i mitjançant
una ordre del Departament de Treball es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels Ajuntaments.
Vist allò que disposa la legislació vigent 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 el següent calendari de festes locals del municipi de Vila-seca per a
l’any 2013:
-

17 de gener, dijous.
3 d’agost, dissabte

SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
i als medis de difusió de l’Ajuntament.
6.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA A LES DIFERENTS ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI PER
A L’ANY 2012.
Vistes les sol·licituds presentades per les entitats culturals del municipi on demanen
subvenció ordinària i extraordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2012.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi per a l’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,
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Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir subvenció ordinària o extraordinària a les entitats culturals del
municipi que a continuació es relacionen per tal que puguin afrontar les despeses que els
comportarà el seu funcionament i la realització de les activitats i actes ordinaris o
extraordinaris que tenen programats per l’any 2012, a càrrec de la partida
2012.14.33400.48900 del pressupost municipal.
Entitat

Subvenció:

___________________________________

Ordinària__extra-ordinària

Ass. Cultural Vila-secana dels Motors Àntics
4.500
Sortides i trobades, assegurances, publicitat..
El Fènix Societat Recreativa i Cultural
1.300
Activitats cultural, sortides, assegurances, altres.
Agrupació Cultural de Vila-seca
Secció de Caramelles
Materials propis per l’actuació 2012
16506

---------

RC-16504

---------

RC-16505

---------

600

RC-

SEGON.- Aquestes subvencions queden condicionades 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.

TERCER.- El termini per justificar les subvencions ordinàries finalitzarà el dia 31 d’octubre
de 2012 i per les subvencions extraordinàries el 15 de desembre de 2012. Transcorregut
aquest termini sense haver-les presentat, les subvencions es donaran de baixa i
caducarà el dret dels beneficiaris a percebre-les.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb 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 o
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NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ PEL PROGRAMA DE COLÒNIES
2012.
Vist el dossier amb els justificants presentats per l’Associació Hammada d’Amics del
Poble Sahrauí de Tarragona amb motiu de la concessió d’una subvenció concedida a
l’esmentada Associació en data 21 de maig de 2012.
Vist l’ informe favorable 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 Hammada, d’Amics del
Poble Sahrauí de Tarragona, complementària de la subvenció concedida per la Junta de
Govern Local en data 21 de maig de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.300€ a càrrec de la
partida 2012 14 33700 48900 ADORC 16511.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I LA INSTAL·LACIÓ DE LA CARPA
D’ESTIU DE LA FESTA MAJOR.
Atès que dins de la programació de la Festa Major d’Estiu, s’inclou el muntatge de “La
Carpa” destinada a oferir una alternativa als més joves, els dies 3 i 4 d’agost, al C.
Maragall de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de 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 instal·lació de “la Carpa” durant els dies 3 i 4 d’agost de 2012, al
carrer Joan Maragall, zona d’aparcaments, amb motiu de la Festa Major.
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SEGON.Aprovar una despesa per un import de 11.947,52,- €, al pagament de la
infraestructura necessària per a portar a terme l’esmentada activitat. Aquesta despesa
anirà a càrrec de la partida 14 33700 22606, RC núm. 15102 del vigent pressupost
municipal.
6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE MONITORATGE I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI D’ACTIVITATS JUVENILS CASA
DELS OBRERS.
Ateses les bases que s’han redactat per a contractar el servei de monitoratge i
dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers de l’Ajuntament de Vila-seca, juntament
amb el monitoratge dels parcs de Nadal i Setmana Santa i les activitats complementàries
de la Ludoteca Tot Joc.
Atès que aquestes contractacions tenen caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica
com a contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el negociat sense publicitat, de conformitat amb l’establert pels articles 169 i 174 Reial
Decret Legislatiu 3/2011, amb invitació, com a mínim, a tres empreses,
Vistes les invitacions efectuades i ateses les ofertes presentades per al servei de
monitoratge i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers de l’Ajuntament de Vila-seca,
juntament amb el monitoratge dels parcs de Nadal i Setmana Santa i les activitats
complementàries de la Ludoteca Tot Joc, el detall de les qual es recull en l’informe que
figura a l’expedient.
Considerant que l’oferta més avantatjosa per a tots els serveis sol·licitats és la que
presenta Fundació en Xarxa i vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal on
s’acredita l’existència de consignació adequada i suficient per a portar a terme la
contractació del servei, amb càrrec a la partida 14 33700 22606 A-13405.
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 prestació de servei de monitoratge i dinamització de l’Espai Jove
Casa dels Obrers, i de les activitats complementàries, mitjançant tramitació ordinària i
procediment negociat, que s’haurà de prestar a partir de l’1 de setembre de 2012 i per un
any.
SEGON.- Requerir al licitador Fundació en Xarxa, que ha presentat l’oferta més
avantatjosa per import de 45.902,50 euros (exempt d’IVA) perquè en el termini de 10
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dies aporti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social i amb l’Agència Tributària i d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 2.295,12 euros.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa requerida, a la resta d’empreses que han
presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A LA COLLA
GEGANTERA I GRALLERS DE VILA-SECA.
Atès que la Junta de Govern Local en data 26 de març de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a la Colla Gegantera i grallers de Vila-seca per un import de
1.400 € per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats per l’any 2012.
Vista la relació de justificants presentats per la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca
corresponents a les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que
tenen programats per l’any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció municipal de Fons i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per la Colla Gegantera i Grallers de Vilaseca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local
en data 26 de març de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa per un import de 1.400 € i el pagament a càrrec de la
partida 14.33400.48900 O-16970 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE DIFERENTS AJUTS
D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vista la relació de justificants presentats per diferents veïns del municipi que corresponen
a despeses de lloguer dels seus habitatges, 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 dels ajuts de lloguer
corresponents als mesos de febrer i abril de 2012 aprovats per la Junta de Govern Local
de data 7 de maig de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 684,75 € a càrrec de
la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal CONJ ADO
201200000391.
TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la seva ustificació
QUART. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per adquisició
d’unes ulleres graduades per un impot de 65 € a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal aprovat per la Junta de Govern
Local de 18 de juny de 2012.
CINQUÈ. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la justificació a Òptica
Muntada de Vila-seca, amb NIF núm. 39.848.146 W.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE DIFERENTS AJUTS
INSTITUCIONALS.
A) Vista la relació de justificants presentats per diferents conceptes, ajuts institucionals 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’ajuts institucionals
aprovats per la Junta de Govern Local de dates 26 de març i 4 de juny de 2012.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a:

Fundació Privada Bonanit,

1.000 €

Germanetes dels Pobres de Reus

1.000 €

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal CON ADO
201200000384 i es faran efectius directament a les esmentades entitats.
TERCER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de subvencions per
funcionament d’entitats aprovats per la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de
2012.
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QUART. Aprovar la despesa i el seu pagament a:
Voluntaris per Vila-seca,

600 €

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal CONJ ADO
201200000384 i es faran efectius directament a les esmentades entitats.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la relació de justificants presentats per diferents conceptes, ajuts institucionals 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’ajuts institucionals
aprovats per la Junta de Govern Local de dates 7 i 14 de maig de 2012.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a:
Pares Rogacionistes-Amics de Loreto, 300 €
Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona,

710 €

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal CONJ ADO
2012200000385 i es faran efectius directament a les esmentades entitats.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A
L’ESPLAI DE GENT GRAN LA PLANA PER ATENCIÓ A L’ESPLAI.
Vista la relació de justificants presentats per diferents veïns del municipi que corresponen
a despeses de del servei d’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la Plana, 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’una subvenció a
l’Esplai de Gent Gran de la Plana en concepte de pagament de despeses derivades de
l’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la Plana, segon trimestre de 2012 aprovat per la
Junta de Govern Local de 14 de maig de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 452,37 € IVA inclòs a
càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADO
2012200016799 que es farà efectiu directament a l’Esplai de Gent Gran de la Plana.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A
L’AAVV. LA PLANA PEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns La Plana que
corresponen a les despeses de la professora que imparteix les classes de tall i confecció
al nucli urbà de la Plana, i atesa 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 Veins la Plana com a
justificació del servei de professorat del curs de tall i confecció de la Plana dels mesos de
maig i juny 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 012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal, ADO 201200016811
d’acord amb el següent detall:
Rebut mes de maig
Rebut mes de juny
Total

472 €
472 €
944 €

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

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è.- 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: 2012.08.14 09:12:04 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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