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

DATA:
LLOC:
HORARI:

29 d’octubre 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
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.
Excusa la seva absència :
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés

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 22 D’OCTUBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 22 d’octubre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA.
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Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 363/2012 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona en relació al recurs ordinari 360/2011. Els
regidors membres en resten assabentats.
2.2 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE
TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència relativa a la demanda de tutela de
derechos fundamentales núm. 511/2012 dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Tarragona.
Els regidors membres en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012055 i 2012056.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 24
d’octubre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012055 I
2012056 per import de 193.110,54 i 126.836,21 euros, respectivament.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
PROMOCIÓ I MILLORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS I
LA PROMOCIÓ DELS COMPORTAMENTS CÍVICS A LA VIA PÚBLICA.
L’Ajuntament de Vila-seca, el dia 24 de setembre de 2012, va iniciar una campanya
important per a la promoció i la millora de la recollida selectiva de residus sòlids urbans, així
com també una campanya de promoció per intentar minvar els efectes negatius que
provoquen els comportaments pocs cívics a la via pública.
L’abast de la campanya de comunicació està dirigida a tota la població i requerirà, durant els
propers mesos, d’un important esforç de coordinació entre els serveis tècnics municipals, la
policia local i els educadors ambientals que es troben a peu de carrer.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 19 d’octubre de 2012, on s’indica
que s’hauria d’encarregar l’assistència tècnica de reforç durant els propers 5 mesos, amb
una dedicació de 4 dies laborables a la setmana amb un horari de treball de 8 a 15 hores.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Lavola 1981 SA, per import de 7.700,00 € més
1.617,00 € en concepte de IVA fent un total de 9.317,00 €, considerant-se correcte, així com
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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 2012.13.17200.21000 RC-25920 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 Lavola 1981 SA, el contracte menor de serveis consistent
en l’assistència tècnica per a la promoció i millora de la recollida selectiva de residus
municipals i la promoció dels comportaments cívics a la via pública, presentant un
pressupost per import de 7.700,00 € de base imposable, més 1.617,00 € en concepte de
IVA fent un total de 9.317,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 9.317,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.17200.21000 RC-25920 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Lavola 1981 SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR TREBALLS D’ARRANJAMENT A
L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MOSSEN LLUÍS BATLLE, 5 DE VILA-SECA.
Vist l’acord de 23 d’abril de 2012, de la Junta de Govern Local, que acorda l’execució
subsidiària de les actuacions necessàries per ordenar l’arranjament del remat de la
cantonera de l’envà pluvial de placa ondulada a l’edifici situat al c. Mossen Lluis Batllé, 5
de Vila-seca.
S’hauria de procedir al seu arranjament, i vist el pressupost del Sr. J. M. L. per import de
425,00 € sense IVA i 89,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de 514,25 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. M. L., 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 2012.15.92000.22699
RC-25907 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
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la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Pública, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. M. L., el contracte menor d’obres per l’arranjament de la
cantonera de l’envà de pluvial de la placa ondulada de l’edifici situat al c. Mossèn Lluis
Batllé, 5 de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 425,00 € sense IVA i 89,25 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 514,25 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 514,25 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.15.92000.22699 RC-25907 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. M. L., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS DE NETEJA D’UNA
PARCEL·LA SITUADA AL CARRER MARCOS REDONDO DE LA PINEDA.
Vist l’acord de 23 d’abril de 2012, de la Junta de Govern Local, que acorda l’execució
subsidiària de les actuacions necessàries per a conservar el terreny situat al c. Marcos
Redondo, 16-18 de La Pineda, en les condicions de salubritat i neteja legalment exigibles,
propietat de la Sra. T. M. J..
S’hauria de procedir a realitzar una esbrossada de la finca i recollida de la runa amb mitjans
mecànics deixant la parcel·la repelada de vegetació, fins a la tanca perimetral, i vist el
pressupost presentat pel Sr. J. M. A., per la realització dels treballs de referència per import
de 866,00 € sense IVA i 181,86 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.047,86 € (IVA
inclòs), considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. M. A., 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 2012.15.92000.22699
RC-25907 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. 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 95, 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. J. M. A., el contracte menor d’obres per a procedir la neteja del
solar situat al c. Marcos Redondo, núm. 16-18 de La Pineda, presentant un pressupost per
import de 866,00 € sense IVA i 181,86 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.047,86 €
(IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar la despesa de 1.047,86 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.15.92000.22699 RC-25906 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. M. A., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA
FAÇANA DEL C. JOSEP A. CLAVÉ DEL MERCAT MUNICIPAL.
Donat els problemes de deteriorament del extrem del voladís a la llosa de formigó de
coberta de l’edifici de referència, i tenint en compte el perill latent per la caiguda de
trossos a la via pública, s’hauria de procedir a la realització d’una reparació mínima per tal
de sanejar l’estructura i aconseguir la protecció per uns quants anys.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Plana Hortoneda S.L., 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-25905 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 vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda S.L., el contracte menor d’obres per
l’arranjament dels voladius de la façana del Mercat Municipal de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 7.428,00 € sense IVA i 1.559,88 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 8.987,88 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 8.987,88 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61901 RC-25905 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.

4.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.
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A) SOL·LICITUD DEL SR. A. G. C. EN REP. DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE
L’EDIFICI CYE II I CYE III, DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. ISAAC ALBÉNIZ, 7-9.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici CYE-II I CYE-III, de llicència
d’obres per a la rehabilitació de la façana de l’edifici situat al c. Segre, Isaac Albéniz, núm.
7-9, 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. À. G. C. en rep de la Comunitat de Propietaris de l’edifici CYEI i CYE-III, la llicència d’obres municipal núm. 636/12 per a la rehabilitació de la façana de
l’habitatge situat al c. Isaac Albéniz 7-9 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i
sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544102 de data 20.09.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

360,00 €

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

360,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.800,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR A L’AVDA. VERGE DE MONTSERRAT, 55.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular a l’avda. Verge de Montserat, 55 de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 637/12 per a l’escomesa particular a l’avda. Verge de Montserrat, 55 Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
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4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Fecsa-Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica
que pugi afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES DE
PRIMERA OCUPACIÓ.

A) SOL·LICITUD DE SCHWARTZ-HAUTMONT SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
PRIMERA OCUPACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL A LA PARCEL·LA A-11 DEL POLIGON
INDUSTRIAL L’ALBA.
Vista la sol·licitud de l’interessat de llicència municipal de primera ocupació de la nau
industrial a la parcel·la A-11 del Polígon Industrial l’Alba, així com l’informe desfavorable
de l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Schwartz-Hautmont SA, la llicència de primera ocupació
de la distribució de la nau situada a la parcel·la A-11 del Polígon Industrial l’Alba de Vilaseca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 260165 de data 28.04.05 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
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Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.619,10 €
1.619,10 €

0€

B) SOL·LICITUD DE SCHWARTZ-HAUTMONT SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
PRIMERA OCUPACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL A LA PARCEL·LA A-11 DEL POLIGON
INDUSTRIAL L’ALBA.
Vista la sol·licitud de l’interessat de llicència municipal de primera ocupació de la nau
industrial a la parcel·la A-13 del Polígon Industrial l’Alba, així com l’informe desfavorable
de l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Schwartz-Hautmont SA, la llicència de primera ocupació
de la distribució de la nau situada a la parcel·la A-13 del Polígon Industrial l’Alba de Vilaseca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 200277 de data 07.03.03 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:

2.011,89 €
2.011,89 €

0€

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SCHWARTZ-HAUTMONT SA DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU A LA PARCEL·LA A-11
DEL POLIGON L’ALBA.
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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 l’empresa Schwartz-Hautmont SA la devolució de la fiança
dipositada per la construcció d’una nau a la parcel·la A-11 del Polígon Industrial l’Alba de
Vila-seca, per import de 2.338,19 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SCHWARTZ-HAUTMONT SA DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU A LA PARCEL·LA A-13
DEL POLIGON L’ALBA.
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 l’empresa Schwartz-Hautmont SA la devolució de les fiances
dipositades per la construcció d’una nau a la parcel·la A-13 del Polígon Industrial l’Alba de
Vila-seca, per import de 9.616,19 i 6.707,30 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA REPARACIONES TÈCNICAS Y SERVICIOS AVANT
SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE CINC
CONTENIDORS SOTERRATS A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 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 l’empresa Reparaciones Tècnicas y Servicios Avant SL la devolució
de la fiança dipositada per la instal·lació de cinc contenidors soterrats a la Plaça de
l’Església, de Vila-seca, per import de 321,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.
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- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DEL PROJECTE
D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. SEGONA 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. 3 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. 3 corresponent als treballs d’adequació de
les llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca (2a.fase), realitzats per SATEM, per un
import de 143.438,55 € sense IVA, 30.122,10 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 173.560,65 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 O25151 del pressupost municipal.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE LA
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DIVERSES
MÀQUINES FOTOCOPIADORES MULTIFUNCIÓ.
Atès que l’Ajuntament disposa de diverses fotocopiadores en rènting, la majoria de les quals
amb el decurs del temps han quedat obsoletes, el manteniment i el preu de les impressions
de les quals s’ha encarit, pel que és convenient de canviar-les per equips multifunció, que
disposin d’impressora, fotocopiadora, escàner i fax, més moderns i que resultin amb un cost
de manteniment i preu d’impressions més econòmic.
Atesa la proposta dels serveis tècnics municipals per al subministrament, mitjançant la
modalitat d’arrendament sense opció de compra, de quinze equips multifunció, la instal·lació
i configuració dels mateixos en equips de client, així com el corresponent servei de
manteniment i el subministrament de consumibles.
Atès que l’objecte de la contractació pretesa té la qualificació de contracte administratiu mixt
de subministrament i serveis, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 10, 12 i 290 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre. Per a la determinació de les normes que s’hauran d’observar
en la seva adjudicació s’atendrà al contracte de subministrament, per ser la prestació que té
més importància des del punt de vista econòmic.

11

Vist el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que s’ha redactat per a
l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert en règim de tramitació ordinària,
d’acord amb l’article 157 del TRLCSP, en què queda exclosa tota negociació dels termes del
contracte.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, en el sentit de què el contracte pretès
comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva autorització se subordina al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. Així l’Ajuntament,
s’obliga a consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
Vistos els anteriors antecedents i 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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
l’adjudicació del subministrament mitjançant procediment obert oferta més avantatjosa i varis
criteris d’adjudicació, en règim de tramitació ordinària, de quinze equips multifunció, la
instal·lació i configuració dels mateixos en equips de client, així com el corresponent servei
de manteniment i el subministrament de consumibles, per a l’ús de les àrees i departaments
de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació i autoritzar la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referida, en la quantia de 234.594,80 € (l’Iva inclòs)
per a la totalitat de les prestacions, pels cinc anys totals de duració i vigència previstos;
desglossat en un valor estimat de 193.880,00 euros i en l’Impost sobre el Valor Afegit de
40.714,80 euros, d’acord amb l’informe emès al respecte per la Intervenció municipal de
fons.
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents.
TERCER.- Disposar l’obertura del procediment de licitació i publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el Perfil del Contractant l’anunci de licitació, perquè durant el
termini dels quinze dies següents a la data de publicació puguin presentar les proposicions
que estimin pertinents.
QUART.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ELS
PROCEDIMENTS D’ACTIVITATS.
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Atès que està prevista la finalització de la vigència del contracte que es va formalitzar per a
la prestació del servei d’assistència tècnica per a la prevenció i control ambiental de les
activitats que s’exerceixin en el terme municipal de Vila-seca.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
harmonitzada) 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 el sentit que el present contracte comporta
despeses de caràcter plurianual, i al fet que el contracte es formalitzarà en exercici anterior
al de l’inici de l’execució, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
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 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’assistència
tècnica per a la prevenció i control ambiental de les activitats que s’exerceixin en el terme
municipal de Vila-seca, per un període de dos anys a partir de l’1-1-2013, per procediment
negociat sense publicitat, en règim de tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar la quantia de 44.426,64 €, l’IVA exclòs, 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.
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents.
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 tres professionals del sector prou
capacitats 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.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES COBERTURES D’ASSEGURANCES
PRIVADES DE L’AJUNTAMENT.
El dia 31 de desembre de 2012 està prevista la finalització de la vigència de la cobertura de
les pòlisses d’assegurances següents: responsabilitat civil i patrimonial, danys materials que
es puguin ocasionar al patrimoni municipal, col·lectiva de vida i accidents i responsabilitat
derivada de l’ús i la circulació de vehicles a motor; totes elles concertades amb la societat
AXA Seguros Generales SA.
Vist el Plec de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que ha de
regir la nova concertació de les noves pòlisses mitjançant procediment obert en règim de
tramitació ordinària, redactat pel Departament de Governació amb la col·laboració i
assessorament del mediador d’assegurances privades de l’Ajuntament, Marsh, SA.
Mediadores de Seguros y Albert Salvadó Corredoria d’Assegurances, SL. Vila-seca 2010,
Unión Temporal de Empresas, SA.
Vist l’informe sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte, redactat pel Secretari General de l’Ajuntament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, en el sentit de què el contracte pretès
comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva autorització se subordina al crèdit
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. Així l’Ajuntament,
s’obliga a consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els preceptes
de la normativa pública de contractació.
Atès que d’acord amb l’art. 112 TRLCS, poden ser objecte de tramitació abreujada els
expedients corresponents a contractes la signatura dels quals convingui accelerar per raons
d’interès públic. Essent, per tant, procedent aplicar la tramitació urgent donat el caràcter i
termini de vigència inajornables de les cobertures dels riscos concretats.
Vistos els anteriors antecedents i 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 inicialment el plec de Clàusules Administratives i Tècniques que ha de
regir la contractació de les assegurances privades de l’Ajuntament de Vila-seca, durant les
anualitats 2013-2014, següents: :
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-Lot 1: Responsabilitat Patrimonial i Civil.
-Lot 2: Danys Materials ocasionats al Patrimoni.
-Lot 3: Responsabilitat derivada de l’ús i la circulació de vehicles de motor
-Lot 4: Col·lectiu de vida i accidents del personal.

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació i autoritzar una despesa estimada anual
(primes totals brutes) per a aquest contracte de 89.000,00 euros, (exempts d’IVA), segons el
següent detall:
-Lot 1: Responsabilitat Patrimonial i Civil. 15.000,00 €
-Lot 2: Danys Materials ocasionats al Patrimoni. 23.000,00 €
-Lot 3: Responsabilitat de l’ús i la circulació de vehicles de motor. 11.500,00 €
-Lot 4: Col·lectiu de vida i accidents del personal. 39.500,00 €

Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents.
TERCER.- Disposar l’obertura del procediment de licitació, no subjecte a regulació
harmonitzada, en règim de tramitació abreujada de caràcter urgent, i publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil del Contractant l’anunci de licitación, perquè
durant el termini dels vuit dies següents a la data de publicació puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
QUART.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA HELP DESK DELS SISTEMES
INFORMÀTICA I DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Per acord del a Junta de Govern Local de data 30-7-2012 es va aprovar l’expedient de
contractació (Exp. Núm.547/2012) i el Plec de clàusules econòmiques i administratives 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, pel termini d’un any, per
procediment negociat sense publicitat. Així mateix es va autoritzar la despesa i la
convocatòria de licitació.
Atès que amb data 14 de setembre de 2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta
realitzà una proposta d’adjudicació a l’empresa Infordisa, SA., la qual ha obtingut la
puntuació necessària en el procediment de licitació portat a l’efecte.
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 17 de setembre de 2012 va acordar
classificar les proposicions presentades pels candidats atenent la proposta efectuada per la
Mesa de Contractació en data 14 de setembre de 2012.
Atès que de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP, es va requerir a l’empresa
Infordisa, SA., perquè com a licitador que va formular la millor oferta presentés la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva per import de 2.949,75
€,, així com que justifiqués que disposa dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure en l’execució del contracte.
Atès que en data 5 d’octubre de 2012 l’empresa Infordisa, SA 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
necessaris per l’adjudicació dels esmentats contractes, d’acord amb el que disposen l’art.
151 i següents i la disposició addicional segona del TRLCSP i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta adjudicació.
A la vista de l’anterior, i 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. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a INFORDISA, SA. (CIF A-43094440), la
contractació del servei d’administració dels sistemes informàtics, manteniment del
maquinari i programari i Help Desk de l’Ajuntament de Vila-seca, pel termini d’un any, pel
preu total de 58.995’00 €, l’Iva exclòs.
SEGON. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària 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 reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre. I a la
Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.
TERCER. Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde de l’Ajuntament, per a la signatura
del contracte.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS , ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ”.
Vista l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual s’estableixen les bases que
han de regir la concessió de subvencions per a la realització del Programa d’Experiència

16

Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa Joves per l’Ocupació,
publicada al DOGC 6229 de 09/10/2012 i s’obre la convocatòria per l’any 2012 i
anticipada pel 2013.
Vist que l’objectiu d’aquest programa és la concessió de subvencions per la realització de
programes que desenvolupin accions ocupacionals integrades que facilitin la formació i la
inserció laboral de les persones joves desocupades, en edats compreses entre 16 i 25
anys per tal de facilitar als joves accions de:
•
•
•

Orientació, mitjançant tutorització i acompanyament en la formació i inserció
laboral..
Formació, mitjançant formació professionalitzadora (240 h.) i assoliment de
competències clau (60 hores) i formació per a l’obtenció del títol de graduat en
ESO.
Adquisició d’experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un
contracte laboral, amb una durada mínima de 6 mesos.

Atès l’article 6.2 de la convocatòria estableix que les entitats locals beneficiàries hauran
d’atendre un màxim de 120 joves i tenint en compte que al municipi existeix un col·lectiu
de joves que es troben en situació de desocupats que poden ser candidats a participar
en el programa.
Considerant, que per les característiques i serveis del municipi, és convenient
desenvolupar accions orientades a la formació en el sector del comerç i turisme i
hostaleria amb una participació de 60 joves.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a
l’ocupació juvenil, dins el programa Joves per l’Ocupació, de conformitat amb l’Ordre
EMO/293/2012, de 25 de setembre.
SEGON.- Sol·licitar subvenció per a la realització d’accions ocupacionals dins les
famílies de comerç i hostaleria i turisme, amb una participació de 60 joves.
TERCER.- Sol·licitar subvenció per a la realització d’aquestes actuacions per import de
313.504,00 euros.
QUART:- Trametre aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE, Punt
d’Informació Juvenil i a la Intervenció Municipal.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
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7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVAR EL CONVENI AMB LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
PER LA GENT GRAN A VILA-SECA, CURS ESCOLAR 2012-2013.
Vist que la Universitat Rovira i Virgili ha posat en coneixement de l’Ajuntament la seva
voluntat de renovar el Conveni signat per a la realització de cursos d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran al municipi i,
Vist que la programació proposada per al curs 2012-2013 ha rebut una bona acollida per
part d’un col·lectiu de persones gran que ja van formalitzar la matriculació i,
Vist així mateix l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència
de consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Renovar el Conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-seca
per a la realització de cursos d’Extensió Universitària per a la gent gran del municipi durant
el curs escolar 2012-2013.
SEGON. Aprovar una despesa de 1.800 € en concepte de finançament de l’esmentat curs,
que tindrà una durada de 9 mesos amb dues lliçons mensuals que s’impartiran pel
professorat de la URV a càrrec de la partida 2012.14.32100.22606 del vigent pressupost
municipal RC 26049.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents que calguin
per a la formalització d’aquest conveni.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ESCOLA LA
PLANA PER DESPESES D’UNA SEGONA MONITORA DE MENJADOR, PRIMER
TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2011-2012.
Vista la sol·licitud presentada per la directora de l’escola La Plana, en què demana la
concessió d’una subvenció extraordinària per afrontar el pagament del servei d’una segona
monitora de menjador per al entre escolar a l’igual que s’ha fet durant els darrers cursos.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa 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. Concedir una subvenció de 1.418 € al Consell Escolar de l’escola la Plana per
atendre el pagament d’una part de les despeses de contractació d’una segona monitora de
menjador per al centre escolar durant el primer trimestre del curs 2012-2013 (setembre a
desembre de 2012), a càrrec de la partida 202.14.23000.48000 del vigent pressupost
municipal RC 26050.
SEGON. Les despeses que comporti aquesta activitat aniran totalment a càrrec de l’escola,
sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb l’Ajuntament
per cap concepte.
TERCER. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 15 de desembre de 2012.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
QUART. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les
dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis formatius i Polítiques
d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ escola La Plana i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVISIÓ DE PREUS DE L’EMPRESA
CONCESSIONÀRIA DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Vista la instància presentada per la Sra. E. S. C. en la seva qualitat de directora i gestora de
la llar d’infants municipal les Vimeteres, en què demana la revisió de preus del servei de
gestió de la llar d’infants d’acord amb les variacions que experimenti l’IPC nacional referit al
mes d’agost de 2012.
Vist allò que disposa el punt 8è del plec de clàusules administratives particulars i tècniques
que van regir en la contractació de la gestió del servei de l’esmentada llar d’infants,
Vist que l’Institut Nacional d’Estadística ha publicat la variació de l’IPC amb referència al mes
d’agost de 2012, que ha quedat fixat en un 2,4%
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2012 en el qual es va aprovar
el tancament d’una aula de nadons i, en conseqüència es va fixar el nou import del servei en
la quantitat de 10.440,11 €, quan en realitat havia d’haver quedat amb el mateix import que
durant el curs 2011-2012 on també hi havia una unitat tancada i 5 aules en funcionament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de

19

Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte subscrit amb E. S. C. per a la gestió i
explotació del serveide la llar d’infants municipal Les Vimeteres, per un import de 10.812,74
€/mensuals a partir del dia 1r de setembre de 2012.
SEGON. Aquesta despesa s’imputarà a càrrec de la partida 2012.14.32100.22799 del
vigent pressupost municipal ADC 26066.
TERCER. Deixar sense efecte l’import aprovat per la Junta de Govern Local de 3 de
setembre de 2012, atès que es va cometre un error material en la seva fixació.
QUART. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres i a
la Intervenció Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA
SANT BERNAT CALVÓ PER PART DEL CLUB DE BÀSQUET VILA-SECA FORA DE
L’HORARI ESCOLAR.
Vista la sol·licitud presentada pel Club de Bàsquet de Vila-seca en què sol·licita l’ús de les
instal·lacions de l’escola Sant Bernat Calvó, fora de l’horari escolar per dur a terme
l’activitat de basquet en els termes següents:
Espai sol·licitat: pistes de basquet amb il·luminació, gimnàs, els lavabos i els
vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 18.00 i dissabte de 10 a 10.30 h
Vist l’informe del director de l’escola Sant Bernat, atorgant la conformitat expressa a l’ús
de les instal·lacions de l’escola ja que en aquesta franja horària no es desenvolupen en el
centre activitats programades i aprovades pel Consell Escolar,
De conformitat amb allò l’article 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Autoritzar al Club de Bàsquet de Vila-seca a utilitzar de les instal·lacions de
l’Escola Sant Bernat Calvó durant l’horari sol·licitat per a aquest curs 2012-13, per a la
realització únicament i exclusivament les activitats esportives especificades en la seva
sol·licitud.
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SEGON. El Club de Bàsquet Vila-seca haurà de fer un ús correcte de les instal·lacions i
deixar-les en perfectes condicions de seguretat i neteja, recollir material, tancar portes i
apagar llums.
TERCER. El Club de Bàsquet haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurances que
cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús de
l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització.
Aquesta pòlissa haurà de ser vigent durant tot el termini que duri l’activitat i amb els
imports assegurats mínims que fixa l’article 54.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost.
QUART. Aquesta autorització no suposa l’establiment de cap obligació jurídica
contractual o de qualsevol altra mena amb l’ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Club de Bàsquet de Vila-seca i a la direcció de l’escola
Sant Bernat Calvó.

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA
MESTRAL PER PART DEL CLUB DE BÀSQUET VILA-SECA FORA DE L’HORARI
ESCOLAR.
Vista la sol·licitud presentada pel Club de Bàsquet de Vila-seca en què sol·licita l’ús de les
instal·lacions de l’escola Mestral, fora de l’horari escolar per dur a terme l’activitat de
basquet en els termes següents:
Espai sol·licitat: pistes de basquet amb il·luminació, gimnàs, els lavabos i els
vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 18.00 i dissabte de 10 a 13.00 h
Vist l’informe del director de l’escola Mestral, atorgant la conformitat expressa a l’ús de les
instal·lacions de l’escola ja que en aquesta franja horària no es desenvolupen en el centre
activitats programades i aprovades pel Consell Escolar,
De conformitat amb allò l’article 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Autoritzar al Club de Bàsquet de Vila-seca a utilitzar de les instal·lacions de
l’Escola Mestral durant l’horari sol·licitat per a aquest curs 2012-13, per a la realització
únicament i exclusivament les activitats esportives especificades en la seva sol·licitud.
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SEGON. El Club de Bàsquet Vila-seca haurà de fer un ús correcte de les intal.lacions i
deixar-les en perfectes condicions de seguretat i neteja, recollir material, tancar portes i
apagar llums.
TERCER. El Club de Bàsquet haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurances que
cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús de
l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització.
Aquesta pòlissa haurà de ser vigent durant tot el termini que duri l’activitat i amb els
imports assegurats mínims que fixa l’article 54.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost.
QUART. Aquesta autorització no suposa l’establiment de cap obligació jurídica
contractual o de qualsevol altra mena amb l’ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Club de Bàsquet de Vila-seca i a la direcció de l’escola
Mestral.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEMANAR SUBVENCIÓ AL CONSELL COMARCAL
DEL TARRAGONÈS PER A L’ACTIVITAT DE PLÀSTICA A LES ESCOLES, CURS
ESCOLAR 2012-2013.
Vist l’anunci del Consell Comarcal del Tarragonès publicat al Butlletí Oficial de la Província
núm. 235 de 10 d’octubre de 2012 on es fan públiques les Bases que han de regir la
concessió d’ajuts a ajuntaments de la comarca per a l’ensenyament d’arts plàstiques a les
escoles durant el curs escolar 2012-2013 i obertura del termini de presentació de sol.licituds.
Vist que els centres escolars des de fa anys gaudeixin d’aquesta activitat a total satisfacció
tant per part del professorat com per l’alumnat, que es porta a terme mitjançant la
contractació per part de l’Ajuntament a una professora especialitzada durant unes hores a la
setmana.
Vist que els centres escolars del municipi han manifestat la seva conformitat a continuar
gaudint d’aquest servei, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Demanar subvenció al Consell Comarcal del Tarragonès per desenvolupar el
programa d’ensenyament d’arts plàstiques a les escoles Antoni Torroja Miret, Sant Bernat
Calvó, Mestral, Miramar, La Canaleta, Cal.lípolis i la Plana.
SEGON . L’Ajuntament accepta aportar la part econòmica que li pertoca per aquesta
activitat, així com també assumeix la contractació de la professora que impartirà les classes
durant el curs.
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TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEMANAR SUBVENCIÓ AL CONSELL COMARCAL
DEL TARRAGONÈS PER A L‘ENSENYAMENT D’ADULTS, CURS ESCOLAR 20122013.
Vist l’anunci del Consell Comarcal del Tarragonès publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm 235 de 10 d’octubre de 2012, on es fan públiques les Bases que han de
regir la concessió d’ajuts a ajuntaments de la comarca per a l’ensenyament d’adults
durant el curs escolar 2012-2013 i obertura de termini de presentació de sol.licituds.
Atès que el nostre municipi té tres nuclis de població, Vila-seca, la Plana i la Pineda on
des de fa anys es porta a terme a cadascun d’ells programes d’ensenyament d’adults
amb diferents ofertes educatives, per tal de donar a tots el col.lectius de població que
manifesten la seva voluntat de matricular-se a diferents cursos i aquest fet ve determinat
perquè el municipi de Vila-seca durant els últims anys ha tingut un augment considerable
de població, tant de persones que des desplacen des de la resta de l’estat com d’altres
parts del món, essent la població actual del municipi 22.160 habitants.
A la vista d’aquests antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Demanar subvenció al Consell Comarcal del Tarragonès per continuar amb el
programa de formació d’adults a Vila-seca, la Plana i la Pineda durant el curs escolar
2012-2013, amb la següent oferta educativa:
Graduat en educació secundària. Nivell 1 i 2 (presencial horari matí i tarda)
Graduat en educació secundària (a distància IOC)
Preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà
Preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior
Informàtica Inicial
Informàtica Usuari
Anglès Inicial i Funcional
Català bàsic
Castellà bàsic
Etapa instrumental
SEGON. L’Ajuntament accepta aportar la part econòmica que li pertoca per aquesta
activitat, així com també assumeix la contractació del professorat que impartirà les
classes durant el curs.
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TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADORS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI.
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 setembre de 2012, i atesa 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, primària i secundària del municipi corresponents al mes
de setembre de 2012 aprovats per la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de
2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 10.199,58 € a càrrec
de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal relació ADORC-578
d’acord amb el següent detall:

Antoni Torroja Miret
AMPA
Sant
Bernat
Calvó
Mestral
AMPA Miramar
La Canaleta
Cal.lípolis
La Plana

2.452,10€
2.700,10€
1.149,25 €
1.784,67 €
21,56 €
1.153,75€
938,15€

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

7.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE DIVERSES SUBVENCIONS A DIFERENTS ASSOCIACIONS.

A) Vista la factura presentada pel president de l’Associació de Jubilats de la Plana que
corresponen a despeses derivades del servei d’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la
Plana, i atesa 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 d’una subvenció
concedida a l’Associació de Jubilats de la Plana en concepte de pagament de despeses
derivades de l’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la Plana, tercer 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 ADORC 25638
que es farà efectiu directament a l’Esplai de Gent Gran de la Plana.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la relació de justificants presentada per l’Associació de Paràlisi Cerebral de
Tarragona per l’organització del Casal d’Estiu a La Muntanyeta, i atesa 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 13 d’agost de 2012.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a:
Associació Provincial de Paràlisi Cerebral 750 €

NIF G43026780

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
25632 i es farà efectiva directament a l’esmentada entitat.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vista la relació de justificants presentada per l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve, de
Vila-seca en concepte de funcionament ordinari i per activitats de lleure que es portaran a
terme durant l’any 2012, i atesa 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 14 de maig de 2012.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a:
Associació de l’Esplai de Gent Gran
Sant Esteve

3.578 €

NIF G43125780
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A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
25637 i es farà efectiva directament a l’esmentada entitat.

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

D) Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’escola Miramar que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida per acord de Junta de Govern Local de 2 d’abril en
concepte d’activitats que es porten a terme fora de l’horari escolar durant el segon i tercer
trimestre del curs 2011-2012.
Vista l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa 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 a l’AMPA de l’escola Miramar per activitats diverses que es porten a terme fora
de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.676 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 26048
d’acord
amb el següent detall:

Activitats fora de l’horari escolar segon i tercer trimestre curs
escolar 2011-2012

2.676,00

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.
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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
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Lloc: Vila-seca. Tarragona
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