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

DATA:
LLOC:
HORARI:

8 de juliol de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, Secretari general
Sr. Carles García Lucas, Interventor de Fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 1 DE JULIOL DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 1 de juliol de 2013, 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. 2013037, 2013038 I 2013039.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 26 de juny
i 1 de juliol de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013037,
2013038 i 2013039, per import de 115.957,72; 334.684,70 i 26.678,53 euros,
respectivament.
4r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE LA VIA PÚBLICA.
Vist que han aparegut deficiències en la capa de rodament de la calçada en diferents
carrers del municipi. Per tal d’evitar accidents de trànsit es fa necessària la seva urgent
reparació. La superfície total ascendeix a 393 m2.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, per les
obres d’arranjament del paviment de la via pública al Terme Municipal de Vila-seca, per
import de 11.410,92 €, sense IVA 2.396,29 € en concepte d’IVA, que fan un total del
13.807,21 €, 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 2013.13.15500.61901AD-16804 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 Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, el contracte menor
d’obres per l’arranjament del paviment de la via pública al Terme Municipal de Vila-seca, per
import de 11.410,92 € sense IVA i 2.396,29 € en concepte d’IVA, que fan un total de
13.807,21 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 13.807,21 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901AD-16804 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, al
Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL CENTRE DE SALUT DEL MUNICIPI.
Un cop aprovada per la Junta de Govern Local la memòria valorada relativa a la millora i
condicionament de l’accessibilitat al nou Centre de Salut redactada per Arquidavic SLP.
es fa necessari la contractació de l’assistència tècnica per a la direcció d’obra i la
coordinació de seguretat i salut.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Arquidavic SLP, per les obres esmentades per
import de 2.714,36 € sense IVA i 570,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.284,38 €
(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 2013.13.15000.61900 AD-16809 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 Arquidavic SLP, el contracte menor de serveis per a
l’assistència tècnica per la direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut en l’obra de
millora de l’accessibilitat al Centre de Salut de Vila-seca, presentant un pressupost per
import de 2.714,36 € sense IVA i 570,02 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.284,38 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.284,38 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD-16809 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Arquidavic SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
LA DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES
DE MILLORA DELS EQUIPAMENTS DEL PARC D’AUSTRÀLIA DEL MUNICIPI.
Un cop aprovada per la Junta de Govern Local la memòria valorada relativa a la millora
dels equipaments del Parc d’Austràlia (aparcament i àrea de jocs infantils), redactada per
Arquidavic SLP. es fa necessari la contractació de l’assistència tècnica per a la direcció
d’obra i la coordinació de seguretat i salut.
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Vist el pressupost presentat per Arquidavic SLP, per les obres esmentades, per import de
1.349 € sense IVA i 283,38 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.632,80 € (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 2013.13.15000.61900 AD-16805 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per
les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com
a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article
111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Arquidavic SLP, el contracte menor de serveis per a
l’assistència tècnica per la direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut en l’obra de
millora dels equipaments del Parc d’Austràlia de Vila-seca, presentant un pressupost per
import de 1.349,42 € sense IVA i 283,38 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.632,80 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.632,80 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD-16805 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Arquidavic SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS DEL RAVAL
DE LA MAR.
Amb l’objectiu d’informar a la població de Vila-seca i la Pineda en relació a les obres del
Raval de la Mar, el seu resultat final i tot el procés constructiu des dels inicis, es
considera necessària la creació de dos audiovisuals i tot un seguit de continguts
expositius per la correcta explicació de tots els conceptes, a més d’un reportatge
fotogràfic.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Insideco 2000 SL pels treballs esmentats per
import de 14.115,00 € sense IVA i 2.964,15 € en concepte d’IVA, que fan un total de
17.079,15 € (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 2013.13.15500.61901 AD-17229 del
pressupost municipal, 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
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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 Insideco 2000 SL, el contracte menor de serveis per a
l’assistència tècnica per la producció d’audiovisuals del Raval de la Mar de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 14.115,00 € sense IVA i 2.964,15 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 17.079,15 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 17.079,15 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901 AD-17229 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Insideco 2000 SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGIA SA DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE
REACTORS DE POLIMERITZACIÓ R-101 I R-102 A LA FACTORIA DEL CARRER DELS
PRATS.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Aragonesas Industrias y Energia SA de devolució de la
fiança dipositada per la substitució dels reactors de polimerització R-101 i R-102 a la
factoria del carrer dels Prats, per import de 53.285,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. A. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES DEL CANVI DE COBERTA DE L’HABITATGE SITUAT AL C. VERGE
DE LA PINEDA, 64.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir a la Sra. R. M. A. de devolució de la fiança dipositada per les obres del
canvi de coberta de l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, núm. 64 de Vila-seca, per
import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE
L’ADEQUACIÓ DEL JARDÍ DE JOAN AMADES DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013, d’adjudicació de les
obres d’adequació del Jardí de Joan Amades de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per Construccions Ferré SL, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista 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. 2 corresponent a l’adequació del Jardí de
Joan Amades de Vila-seca, realitzades per Construccions Ferré SL, per un import de
7.290,88 € sense IVA, 1.531,08 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 8.821,96 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15500.61901 OF
16768 del pressupost municipal.
4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SUBVENCIONS D’ARRANJAMENTS
D’HABITATGES DEL NUCLI ANTIC.

A) PROPOSTA D’APROVAR LA CONCESSIÓ I EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A
LA SRA. ROSA MÈDICO ALCOVÉ PER L’ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE
L’HABITATGE SITUAT AL C. VERGE DE LA PINEDA, 64.
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. R. M. A. de concessió i pagament de la
subvenció, per l’arranjament de la coberta de l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda,
núm. 64 de Vila-seca, d’acord amb la llicència municipal núm. 244/13, concedida per la
Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2013.
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Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i per l’interventor municipal, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. R. M. A. la subvenció per import de 90,73 € i aprovar la seva
justificació d’acord amb la documentació que s’acredita en l’expedient, per tal de procedir
al seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15200.48900 ADO-13367, del
pressupost municipal, per complir els requisits indicats a les bases de concessió i ajuts
destinats a la rehabilitació d’habitatges al nucli antic de Vila-seca, aprovades per
l’Ajuntament Ple en data 27 de setembre de 1996.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) PROPOSTA D’APROVAR LA CONCESSIÓ I EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A
LA SRA. J. B. R. PER LA REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT A
LA PLAÇA DE LES CREUS, NÚM. 14.
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. J. B. R. de concessió i pagament de la subvenció,
per la rehabilitació i ampliació de l’habitatge situat a la Plaça de les Creus, núm. 14 de
Vila-seca, d’acord amb la llicència municipal núm. 649/11, concedida per la Junta de
Govern Local de data 7 de novembre de 2011.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i per l’interventor municipal, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. J. B. R. la subvenció per import de 3.005,06 i aprovar la
seva justificació d’acord amb la documentació que s’acredita en l’expedient, per tal de
procedir al seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15200.48900 ADO-17127, del
pressupost municipal, per complir els requisits indicats a les bases de concessió i ajuts
destinats a la rehabilitació d’habitatges al nucli antic de Vila-seca, aprovades per
l’Ajuntament Ple en data 27 de setembre de 1996.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB ENDESA PER A LA CESSIÓ D’ÚS
DE PART D’UNA FINCA MUNICIPAL.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Vila-seca, Endesa Distribución Eléctrica SL
Unipersonal, la Universitat Rovira i Virgili i Insagra Uno SL, per a la cessió d’ús d’una
superfície de 78 m2 de terreny (63 m2 per traçat de cable i 15 m2 pel Centre de
Transformació) situat al carrer Joanot Martorell, per instal·lar-hi un centre de
transformació (CT-68515) segons el disseny i característiques tècniques de la
distribuïdora.
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Vist l’expedient de referència, i vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vila-seca, Endesa Distribución
Eléctrica SL Unipersonal, la Universitat Rovira i Virgili i Insagra Uno SL, per a la cessió
d’ús d’una superfície de 78 m2 de terreny (63 m2 per traçat de cable i 15 m2 pel Centre de
Transformació) situat al carrer Joanot Martorell, per instal·lar-hi un centre de
transformació (CT-68515) segons el disseny i característiques tècniques de la
distribuïdora.
SEGON .- Notificar el present acord als interessats.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE VALORACIÓ DE FINQUES URBANES DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Tenint en compte que s’ha de procedir a realitzar una valoració pericial per a realitzar una
permuta entre dos immobles propietat de l’Ajuntament situat al c. Tomas Luis de Vitoria i
Luis Mariano amb una altra propietat particular situada entre els carrers Luis Mariano i
Plàcido Domingo de La Pineda.
Vist el pressupost presentat pel Sr. A. B. C. pels treballs esmentats per import de 3.300,00 €
sense IVA i 693,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.993,00 € (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 2013.13.15000.61900 AD-17461 del pressupost
municipal, 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. A. B. C., el contracte menor de serveis per a realitzar la valoració
a efectes de permuta de dos immobles de l’Ajuntament situats al c. Tomas Luis de Vitoria i
Luis Mariano amb una altra propietat situada entre el c. Luis Mariano i Placido Domingo de
La Pineda, presentant un pressupost per import de 3.300,00 € sense IVA i 693,00€ en
concepte d’IVA, que fan un total de 3.993,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.993,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD-17461del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord al Sr. A. B. C., 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, DE CONCESSIÓ DE LA TARGETA D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.
El 23 d’abril de 2013, el Sr. F. A. Ll., en nom i representació de PORT AVENTURA
ENTERTAINMENT, SA., va presentar sol·licitud per a la concessió de targeta d’armes de
categoria 4a, del tipus paint ball.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes.
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. Concedir a PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, SA. la targeta d’armes de
categoria 4a, per a les carabines següents:
Categoria 4.1
Marca cometa
Model Féria 100
Calibre: 4.5 mm .
Munició: Taps de suro.
Sèrie núm. 7079-11

Categoria 4.1
Marca cometa
Model Féria 100
Calibre: 4.5 mm .
Munició: Taps de suro.
Sèrie núm. 5750-11

Categoria 4.1
Marca cometa
Model Féria 100
Calibre: 4.5 mm .
Munició: Taps de suro.
Sèrie núm. 5735-11

Categoria 4.1
Marca cometa
Model Féria 100
Calibre: 4.5 mm .
Munició: Taps de suro.
Sèrie núm. 5773-11

Categoria 4.1

Categoria 4.1
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Marca cometa
Model Féria 100
Calibre: 4.5 mm .
Munició: Taps de suro.
Sèrie núm. 7098-11

Marca cometa
Model Féria 100
Calibre: 4.5 mm .
Munició: Taps de suro.
Sèrie núm. 7225-11

SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, CORRESPONENTS AL MES DE MAIG DE
2013.
Vista la relació de justificants presentat per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de menjador del
mes de maig de 2013.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes de maig de
2013 i aprovats per la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 20.333,03 € a càrrec de
la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal.
Relació: 201300000398.
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
La Plana

5.181,70 €
5.077,80 €
2.517,80 €
3.596,45 €
256,23 €
1.821,60 €
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Cal.lípolis
Cal.lípolis
TOTAL

1.585,35 €
296,10 €
20.333,03 €

TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la seva justificació,
d’acord amb el següent detall:
Menjador escola Sant Bernat
Calvó,

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43053651

Menjador escola Miramar,

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43893254

Menjador escola La Canaleta,

a Menjars de la Mediterrània

NIF B43683721

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

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DERIVADES D’ATENCIÓ A L’ESPLAI GENT GRAN DE
LA PLANA, CORRESPONENT AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2013.
Vist les factures presentades pel president de l’Esplai de Gent Gran de la Plana que
corresponen a despeses derivades del servei d’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la
Plana, corresponent al primer i segon trimestre de l’any 2013.
I vist l’informe de la Intervenció municipal, 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
concedida 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, corresponent al primer i segon
trimestre de l’any 2013, aprovat per la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 904,74 €, IVA inclòs a
càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 Relació O 419 del vigent pressupost municipal i
que es farà efectiu directament a l’Esplai de Gent Gran de la Plana.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
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Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
l’EBAS ha emès per a cada una d’elles d’acord amb les bases que regulen aquest tipus
d’ajuts, vist l’informe de la Intervenció Municipal i el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en el
dictamen del punt 4.1 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat del dia 20 de maig de 2013. L’import total dels ajuts
aprovats és de 1.900 euros.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è.- 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: 2013.07.16 11:14:45 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

12

