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

DATA:
LLOC:
HORARI:

26 d’agost de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
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
Excusen la seva absència la senyora:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sra. Manuela Moya Moya

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 12 D’AGOST DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 12 d’agost 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS ONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

Vista la relació de l’impost sobre l’Increment del Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana
“IIVT 0113” per import de 244.867,45 €.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la relació “IITVT 0113” per import de 244.867,45 €.
SEGON. Notificar a BASE – Gestió d’ingressos, el present acord, perquè emeti les
corresponents liquidacions als interessats.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013047.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 20 d’agost
de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013047, per import de
38.678,23 euros.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA DE LA VORERA DEL CARRER REQUET DE FÉLIX DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 3 de juny de 2013 va aprovar el
projecte de les obres de millora de la vorera del C. Requet de Félix redactat per INVALL,
SA. El pressupost del projecte és de 168.406,24 € pressupost net i 35.365,31 € en
concepte d’IVA que fan un total de 203.771,55 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 16 d’agost de 2013 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte per
la millora de la vorera del C. Requet de Félix. El secretari general de l’Ajuntament ha
emès informe favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de
contractació en data 19 d’agost de 2013, d’acord amb allò que disposa l’article 109,
següents i concordants del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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La Intervenció de Fons ha emès, en data 20 d’agost de 2013 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.15500.61901 (A-21131) del pressupost municipal.
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.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses al
projecte de millora de la vorera del C. Requet de Félix.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
168.406,24 € pressupost net i 35.365,31 € en concepte d’IVA que fan un total de
203.771,55 € (IVA inclòs), i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTADA PER ORDENAR
LA NETEJA DE LA PARCEL·LA F-125 DEL POLÍGON L’ALBA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de la parcel·la
F-125 del Polígon l’Alba, propietat de TESIM SANT JORDI SL, on s’observen les
següents deficiències:
- Manca de neteja que suposa un elevat risc d’incendi.
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Neteja del solar.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a TESIM SANT JORDI SL per tal
de formular les al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en
defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
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concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que per Delegació de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de 2011, correspon a la Junta
de Govern dictar la resolució de 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. Ordenar a TESIM SANT JORDI SL, l’execució de les actuacions necessàries
per a conservar la parcel·la F-125, del Polígon l’Alba, en les condicions de salubritat i
neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja del terreny.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini de set dies naturals.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb multes coercitives, per una
quantia de 300 a 3000 €.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’ARRANJAMENT DE L’ENTARIMAT DE FUSTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEINS
COLOMÍ PARK DE VILA-SECA.
Vist l’estat de desgast i deteriorament de l’entarimat de fusta de l’associació de veïns
Colomi Park de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. A. E. per import de 1.435,20 € sense IVA i 301,39
en concepte d’IVA que fan un total de 1.736,59 € (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 2013.13.92400.21200 AD-20943 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:
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PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. A. E., el contracte menor d’obres per l’arranjament de
l’entarimat de fusta de l’associació de veïns Colomi Park de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 1.435,20 € sense IVA i 301,39 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 1.736,59 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.736,59 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2013.13.92400.21200 AD-20943 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. A. E., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI
344/2013.
Atès el recurs ordinari 344/2013, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu
1 de Tarragona, interposat pel Sr. A. R. G., 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. Comparèixer en el recurs ordinari 344/2013 que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’advocat i
funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARC
D’AUSTRÀLIA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2013, mitjançant la que es
va adjudicar les obres de condicionament i millora del parc d’Austràlia.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de
condicionament i millora del parc d’Austràlia, realitzades per AGROVIAL, SA per un
import de 19.557,34 € sense IVA i 4.107,04 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 23.664,38 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15500.61901 (O20909) del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
VELLA DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2013, mitjançant la que es
va adjudicar les obres d’adequació del futur espai públic a la plaça de l’Església Vella de
Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres d’adequació del
futur espai públic a la plaça de l’Església Vella de Vila-seca, realitzades per GARCIA
RIERA, SL per un import de 13.907,97 € sense IVA i 2.920,67 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 16.828,64 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15500.61901 (O20944) del pressupost municipal.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXECUCIÓ SUBSIDÀRIA PER A LA NETEJA DEL
SOLAR SITUAT AL CARRER DELS CLAVELLS DE VILA-SECA.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de 16 de maig de 2013 es va incoar expedient d’ordre
d’execució dictada per a ordenar a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA,
l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el solar del c. Clavells, núm. 13,
de La Plana, en les condicions de salubritat i neteja legalment exigibles.
Vist l’informe dels Serveis d’Inspecció, en què es constata que no s’ha procedit a la neteja
de la finca de referència.
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Vist l’informe tècnic en el qual es valoren les actuacions a realitzar en el supòsit
d’execució subsidiària en 2.500€, per a la neteja del solar, sense perjudici de la liquidació
definitiva que resulti.
Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i a l’art. 98 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011, correspon a la
Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, 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.- Acordar, de conformitat amb l’article 98 de la llei 30/92, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
l’execució subsidiària dels treballs de la finca situada al c. clavells, núm. 13, propietat del
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.
SEGON.- Advertir a l’interessat que l’import dels treballs de neteja s’estima per l’informe
tècnic obrant en l’expedient en 2.500 €, sense perjudici de la liquidació definitiva.
TERCER.- Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA TOTALITAT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ PROGAT DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat per la la Sra. M. R. F., en representació de l’Associació PROGAT
VILA-SECA, demanant que es faci efectiu l’import de la subvenció concedida per la Junta
de Govern Local en sessió celebrada el passat dia 27 de maig, per haver complimentat
tots els requisits exigits en l’esmentat acord.
Vist tots els justificants presentats que són els que l’apartat 3er de l’acord de la Junta de
Govern determina.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa , el Regidor delegat de Governació i Serveis Grals,
informa favorablement la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Acceptar els documents justificatius que s’han presentat.
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SEGON.- Aprovar el pagament de la totalitat de la subvenció concedida a l’Associació
PROGAT VILA-SECA,
d’un import de 500,00 €, a càrrec de la partida
2013.14.92400.48900 (RC 20942) del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar l’acord a la Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA
AL CLUB DE FÚTBOL VILA-SECA, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2013.
Vista la petició presentada pel Club de Futbol Vila-seca demanant una subvenció
extraordinària de 10.000.00€, per tal de fer front a les despeses federatives i transport
dels desplaçaments corresponents a l’any 2013.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-507 favorable signat per l’Interventor, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a fer front a les despeses federatives i transport dels
desplaçaments corresponents a l’any 2013.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar 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 l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.

SEGON.- Aprovar la concessió d’una subvenció de caràcter extraordinari al Club de
Futbol Vila-seca, per import de 10.000,00 euros, per tal fer front a les despeses
federatives i transport dels desplaçaments corresponents a l’any 2013 .
TERCER.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 14 34100 48900 del vigent
pressupost municipal de l’any 2013.
QUART.- Donar conformitat als justificants presentats pel club de futbol, mitjançant factures,
per un import de 10.046,97 €, com a justificants de la subvenció concedida al Club Futbol
Vila-seca.
CINQUÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 10.000,00 € , a càrrec de la partida
14 34100 48900 (ADO 21102) del pressupost municipal de 2013.
SISÈ..- Notificar el present acord al Club Futbol Vila-seca i a l’ Intervenció de l’Ajuntament de
Vila-seca.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA I
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORATGE DE L’ESPAI
D’ACTIVITATS JUVENILS CASA DELS OBRERS.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de juliol de 2013 pel qual es va aprovar
la prestació del servei de monitoratge i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers,
juntament amb el monitoratge dels parcs de Nadal i de Setmana Santa i les activitats
complementàries de la ludoteca municipal.
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Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 12 d’agost de 2013 mitjançant el qual es va
aprovar la relació classificada de les proposicions presentades en el procediment
negociat sense publicitat per a l’adjudicació de la contractació del servei de monitoratge i
dinamització de l’Espai Jove Casa dels obrers, juntament amb el monitoratge dels parcs
de Nadal i Setmana Santa i les activitats complementàries de la Ludoteca Municipal, de
l’Ajuntament de Vila-seca, d’acord amb la qual, va obtenir la millor puntuació l’empresa
FUNDACIÓ EN XARXA pel preu de 40.534,30 € (IVA exempt).
Vista la relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o
anormals:
1. FUNDACIÓ EN XARXA.......................................................... 32,99 punts
2. CONSELL ESPORTIU BAIX CAMP....................................... 29,15 punts
3. FUNDACIÓ PERE TARRÉS.................................................. 29 punts

Atès que s’han efectuar els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de
l’expedient de contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Atès que l’empresa requerida va constituir en data 20 d’agost la garantia definitiva i ha
aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per la prestació del servei de monitoratge i dinamització
de l’Espai Jove Casa dels Obrers, juntament amb el monitoratge dels parcs de Nadal i de
Setmana Santa i les activitats complementàries de la ludoteca municipal a l’empresa
FUNDACIÓ EN XARXA per un import de 40.534,30 € (IVA exempt).amb subjecció al plec
de clàusules aprovat.
SEGON.- Requerir a la FUNDACIÓ EN XARXA perquè en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde perquè en nom i representació de la Corporació,
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
QUART.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de
contractació, i a la Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
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7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIONS DE LES
TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS “LES VIMETERES” PERA L’ANY 2013/2014.
Vistes les diferents sol·licituds presentades pels pares dels infants usuaris de la llar d’infants
municipal per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora d’acollida
durant el curs escolar 2013-2014 (setembre de 2013 a juliol de 2014).
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
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:
PRIMER. Aprovar les següents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització,
acollida i servei de menjador del seu fill/a a les llars d’infants municipals durant el curs
escolar 2013-2014.
Les Vimeteres
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les
Vimeteres per un import de 5. 258 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 478 euros x 11 mensualitats de setembre de
2013 a juliol de 2014 = 5.258 €
De setembre a desembre de 2013= 1.912 €
De gener a juliol de 2014 = 3.346 €
A càrrec de la partida 2013.14.32100.22799 del vigent pressupost municipal AD 21103
TERCER. Denegar les sol·licituds de bonificació pels següents motius:
A ) Per superar els ingressos establerts a l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus
públics a les llars d’infants

B) Per no haver aportat la documentació requerida per poder valorar la sol·licitud:
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QUART. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TANCAMENT DE L’AULA DE NADONS DE LA LLAR
D’INFANTS “FARTETS” PEL CURS ESCOLAR 2013/2014.
La llar d’infants municipal “Fartets”, situada al nucli de la Pineda, disposa d’una capacitat
de 41 alumnes, distribuïts de la forma següent: 8 alumnes per a l’aula de 4 mesos a 1
any; 13 alumnes per a l’aula d’1 a 2 anys, i 20 alumnes per a l’aula de 2 a 3 anys. La
gestió de la llar d’infants s’efectua per l’empresa L’ACLUCA, SCCL, la qual ha resultat
adjudicatària de la concessió a partir de l’1 de setembre de 2013 per l’import de 73.800
euros pel funcionament d’un curs escolar complet.
Una vegada finalitzat el període de matriculació per al curs 2013-2014, el nombre definitiu
d’alumnes inscrits és: 1 alumne de l’etapa 4 mesos a 1 any; 9 alumnes de l’etapa 1 a 2
anys, i 12 alumnes de l’etapa 2 a 3 anys. El nombre total d’inscripcions és de 22, restant
19 places vacants.
Vist el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de
la despesa pública en l’àmbit educatiu, que estableix mesures de caràcter excepcional
per a tots els nivells educatius, justificades per l’actual conjuntura econòmica, i que regula
horaris lectius mínims del professorat dels centres públics, flexibilitza el nombre
d’alumnes per aula, limita la contractació de personal de nou ingrés i de les substitucions.
Atès que, en definitiva, es tracta d’introduir una sèrie de mesures d’austeritat
imprescindibles que han d’aportar elements de racionalitat i d’eficiència en el sistema
educatiu i que, a la vegada, han de permetre el compliment del compromís de reducció
del dèficit.
Per altra part, l’article 6 del plec de clàusules que regeix la concessió estableix que en
cas de falta d’inscripcions suficients, l’Ajuntament podrà adoptar l’acord de tancament
d’algunes de les aules amb la reducció proporcional de l’import del servei en funció del
nombre d’alumnes de l’aula que es tanca. Així mateix, a lAjuntament li correspon les
potestats de direcció, inspecció i control de la prestació del servei per preservar-ne el seu
bon funcionament, poden modificar lliurement les seves característiques quan raons
d’interès públic així ho aconsellin.
En aquest context legal, i atès que en l’etapa de 4 mesos a 1 any no hi ha un nombre
suficient de matrícules per al curs 2013-2014, es proposa efectuar el tancament temporal
de l’aula de nadons amb la reducció proporcional de l’import d’adjudicació del servei,
sense perjudici que si durant el curs es presenta un nombre suficient de peticions d’ingrés
es pugui tornar a obrir.
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, on es determina el nou
import del servei com a conseqüència del tancament de l’aula, vist l’informe de la
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Intervenció Municipal, 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.- Aprovar el tancament de l’aula de nadons de 4 mesos a 1 any de la llar
municipal Fartets per al curs escolar 2013-2014 per no haver-se formalitzat un nombre
suficient de matriculacions d’aquesta edat. Aquest tancament té caràcter temporal sense
perjudici que es pugui tornar a obrir si existeix un nombre suficient de peticions.
SEGON.- Aprovar la modificació de l’import d’adjudicació del servei que quedarà fixat en
59.400,00 euros per curs complet per la prestació del servei de llar d’infants a partir del
mes de setembre 2013, sense perjudici de la revisió de preus que correspongui en
aplicació de la clàusula 8 del plec. Aquest import correspon al funcionament de les aules
d’1 a 2 i de 2 a 3 anys.
Aquest import es facturarà mensualment a raó de 4.950,00 euros, la qual cosa significa
que la despesa per al període de setembre-desembre 2013 serà de 19.800,00 euros.
Import a càrrec de la partida 2013.14.32100.22799 del vigent pressupost municipal, (D
20822 i D/20904).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària l’ACLUCA, SCCL i a la
Intervenció Municipal.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS DE SUBVENCIÓ PRESENTATS
PER L’INSTITUT VILA-SECA I APROVACIÓ DEL SEU PAGAMENT.

A) Subvenció per adquisició d’equipaments.
Vistos els justificants presentats per l’institut Vila-seca que fan referència a la justificació
de la subvenció concedida als Consells Escolars dels centres educatius, per Junta de
Govern Local de 15 d’abril de 2013, en concepte d’adquisició d’equipaments diversos,
mitjans audiovisuals, mobles específics i instal·lacions diverses durant l’any 2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, 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. Aprovar la documentació presentada per import de 572,33 € com a justificació
de la subvenció concedida a l’institut Vila-seca per a l’adquisició d’equipaments diversos,
mitjans audiovisuals, mobles específics i instal·lacions diverses durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 201300020902 d’acord amb el següent detall:
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Adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals,
mobles específics i instal·lacions diverses durant l’any 2013

569 €

TERCER. Notificar aquest acord a l’institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Subvenció per celebració de festes tradicionals
Vistos els justificants presentats per l’institut Vila-seca que fan referència a la justificació
de la subvenció concedida als Consells Escolars dels centres educatius, per Junta de
Govern Local de 15 d’abril de 2013, en concepte de la celebració de festes tradicionals
durant l’any 2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, 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. Aprovar la documentació presentada per import de 981,24 € com a justificació
de la subvenció concedida a l’institut Vila-seca per a la celebració de festes tradicionals
durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 201300020901 d’acord amb el següent detall:
Celebració de festes tradicionals durant l’any 2013

907 €

TERCER. Notificar aquest acord a l’institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Subvenció per edició de revistes
Vistos els justificants presentats per l’institut Vila-seca que fan referència a la justificació
de la subvenció concedida als Consells Escolars dels centres educatius, per Junta de
Govern Local de 15 d’abril de 2013, en concepte d’edició de revistes durant l’any 2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, 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. Aprovar la documentació presentada per import de 1.482,25 € com a
justificació de la subvenció concedida a l’institut Vila-seca per l’edició de revistes durant
l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 201300020900 d’acord amb el següent detall:
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Edició de revistes dels centres educatius durant l’any 2013

350 €

TERCER. Notificar aquest acord a l’institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Subvenció per intercanvi d’alumnes
Vistos els justificants presentats per l’institut Vila-seca que fan referència a la justificació
de la subvenció extraordinària concedida a l’institut Vila-seca, per Junta de Govern Local
de 22 d’abril de 2013, en concepte de despeses derivades de l’intercanvi d’alumnes entre
l’esmentat institut i els instituts de Collège Clémence Isaure de Toulouse, França i del
municipi d’Antequera, Màlaga.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, 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. Aprovar la documentació presentada per import de 739,20 € com a justificació
de la subvenció concedida a l’institut Vila-seca en concepte de despeses derivades de
l’intercanvi d’alumnes entre l’esmentat institut i els instituts de Collège Clémence Isaure
de Toulouse, França i del municipi d’Antequera, Màlaga.

SEGON Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 201300020903 d’acord amb el següent detall:
Despeses derivades de l’intercanvi d’alumnes entre l’institut
Vila-seca i els instituts de Collège Clémence Isaure de
Toulouse, França i del municipi d’Antequera, Màlaga.

500 €

TERCER. Notificar aquest acord a l’institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
A L’AMPA DE L’INSTITUT VILA-SECA PER A ACTIVITATS FORA DE L’HORARI
ESCOLAR, SEGON I TERCER TRIMESTRE, CURS 2012/2013.
Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’institut Vila-seca que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’institut per acord de Junta de Govern
Local de 25 de febrer de 2013 en concepte d’activitats que es porten a terme fora de
l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2012-2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, 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. Aprovar la documentació presentada per import de 2.842,52 € com a
justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’institut Vila-seca per activitats que es
porten a terme fora de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 20122013 (gener a juny de 2013).
SEGON. Aprovar i el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 21264, d’acord amb el següent detall:

Activitats fora de l’horari escolar segon i tercer trimestre
curs 2012-2013

2.842,52 €

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,

El president,

Adolf Barceló i Barceló

Francesc Xavier Farriol Roigés

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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