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

DATA:
LLOC:
HORARI:

25 de febrer de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 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
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos 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 11 DE FEBRER DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 11 de febrer de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 147/2012, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona. Els regidors membres en resten
assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. P. F., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de Comte Sicart, núm. 66, 2a. Planta,
per no reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda
i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. de Comte Sicart, núm. 66, 2a planta, a nom del Sr. J. P. F., per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M. C. D., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de Sant Pere, núm. 4, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda
i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. de Sant Pere, núm. 4, a nom del Sr. M. C. D., per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.
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C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. M. S., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, núm. 83, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Verge de la Pineda, núm. 83, a nom de la seva mare Sra. M. S. L., per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R. L. N., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat a l’av. Ramon d’Olzina, núm. 15 bis, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Atès que s’ha comprovat que és propietària d’un habitatge dins de l’immoble esmentat tot i
que el rebut figura a nom de la seva cunyada M. P. V. i atès l’informe del Servei d’Inspecció,
en què s’indica que l’habitatge no reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut d’una de les taxes d’escombraries de l’exercici de 2013, de
l’habitatge situat a l’av. Ramon d’Olzina, núm. 15 bis, que figura a nom de la Sra. M. P. V.,
per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

E)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DESESTIMAR PETICIO
D’ANUL·LACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.
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Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SCHLECKER, on demana l’anul·lació o
adequació de la taxa d’escombraries corresponent als punts de venda de l’empresa
Schlecker en el municipi per a l’exercici de 2013, al·legant tenir contractat un gestor
autoritzat per a la recollida de residus, com cartró, paper, plàstic...
Vista l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa d’escombraries, la qual estableix en
el seu article 2n, que la prestació del servei és de recepció obligatòria, 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.- Desestimar la petició formulada per l’empresa SCHLECKER, d’anul·lació de la
taxa d’escombraries de l’exercici de 2013,dels seus establiments del municipi, d’acord amb
l’Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa d’escombraries, que estableix que aquest
és un servei de recepció obligatòria.
SEGON.- donar trasllat d’aquest acord als interessats.

F) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. T. S. R., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de l’Hort, núm. 11, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al carrer de l’Hort, núm. 11, propietat de la Sra. T. S. R. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. T. F. G., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. del Racó, núm. 16, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
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Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. del Racó, núm. 16, propietat de la Sra. T. F. G. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÓ DE LOCALS COMERCIALS, EXERCICI
2013.
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 el padró confeccionat per al cobrament de la taxa de locals comercials
per a l’exercici de 2013
SEGON.- Sotmetre l’esmentat padró a informació pública.

3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013010.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 14 de febrer
de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013010, per import de
290.989,14 euros.

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

4.1
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DEL SR. A. F. S. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA SUBTITUCIÓ
DE LA COBERTA I DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA PRIMERA AL C. VERGE DE LA
PINEDA, 68 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. A. F. S., de llicència municipal per a la substitució de la coberta i
distribució de la planta primera al c. Verge de la Pineda, núm. 68 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:
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PRIMER.- Concedir al Sr. A. F. S., la llicència municipal d’obres núm. 115/13 per a la
substitució de la coberta i distribució de la planta primera al c. Verge de la Pineda, núm.
68 de Vila-seca, 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 de 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.- 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.
5a.- 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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de presentar un altre projecte d’execució de les obres.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 546013 de data 01.12.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
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Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.159,53 €
289,88€
1.449,41 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € 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 ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER L’ESTESA DE XARXA AÈRIA DE BT AL CAMÍ D’ACCÉS A LA
PARCEL·LA 72 DEL POLÍGON 41 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència d’obres per
a l’estesa de xarxa aèria de BT al camí d’accés a la parcel·la 72 polígon 41 del Terme
Municipal, 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 l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU la llicència d’obres
municipal núm. 21/13 amb núm. ref. 450.368 per l’estesa de xarxa aèria de BT al camí
d’accés a la parcel·la 72 polígon 41 del Terme Municipal, 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.
(Inspector d’Obres)
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- El termini d’execució serà d’un mes.
6a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
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C) SOL·LICITUD DE J. W. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL TANCAMENT DE LA
TERRASSA DEL LOCAL SITUAT AL P. PAU CASALS, NÚM. 91 LOCAL 4 DE LA
PINEDA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. W., de llicència municipal pel tancament de la terrassa del
local situat al P. Pau Casals, núm. 81 local 4 de La Pineda, 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. J. W., la llicència municipal d’obres núm. 116/13 pel
tancament de la terrassa del local situat al P. Pau Casals, núm. 81 local 4 de La Pineda,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de tres 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.- 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.
5a.- 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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- El sostre del tancament haurà de ser mòbil el 50%.
8a.- Abans de l’inici de les obres haurà de presentar l’assumeix de la direcció de les
obres i l’estudi bàsic de seguretat i salut.
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9a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 546077 de data 05.02.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

93,10 €

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

93,10 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

D) SOL·LICITUD DE PALAS PINEDA SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE
LA VIA PÚBLICA AL C. VERGE DE LA PINEDA 19 I 21 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Palas Pineda SL, de llicència municipal per l’ocupació de la via
pública al c. Verge de la Pineda, 19 i 21 del Vila-seca, per a procedir a l’enderroc de
l’edifici, 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 Palas Pineda SL, la llicència municipal d’ocupació de la via pública
per a dur a terme les obres d’enderroc de l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, 19 i
21 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- L’ocupació de la via pública tindrà una superfície de 30 m2 pel muntatge de la
bastida per a procedir a l’enderroc de l’habitatge del c. Verge de la Pineda, 19 i 21 de
Vila-seca.
2a.- Per la retirada de l’enllumenat públic s’haurà de posar en contacte amb l’empresa
concessionària.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 546068 de data 05.02.13 i que es la
següent:

9

Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

396,00 €

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

396,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

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

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. J. G. L. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR AL C.
ROSERS, NÚM. 4 DE LA PLANA.
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 al Sr. J. J. G. L., de devolució de la fiança dipositada per les obres de
reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar al c. Rosers, núm. 4 de La Plana, per import
de 1.070,65 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DEL SR. J. C. A. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. ONZE
DE SETEMBRE, 7 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 al Sr. J. C. A. la devolució de la fiança dipositada per les obres de
rehabilitació de la façana de l’edifici situat al c. Onze de Setembre, núm. 7 de Vila-seca,
per import de 600,00 €
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SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DEL SR. A. G. M. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL PART DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITAUT
AL C. SANT JOSEP, 3 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 al Sr. A. G. M. la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de part de la façana de l’habitatge situat al c. Sant Josep, núm. 3 de Vilaseca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA EXCAVACIONES MARCELINO LINARES SL DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D’UNA NAU INDUSTRIAL A LES PARCEL·LES F-104 I F-105 DEL POLIGON
INDUSTRIAL L’ALBA 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 Excavaciones Marcelino Linares SL la devolució de la
fiança dipositada per les obres de construcció d’una nau industrial a les parcel·les F-104 i
F-105 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, per import de 2.307,89 € i 678,54 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS DEL NUCLI URBÀ DE LA
PLANA I PLANTES D’INTERIOR DE L’AJUNTAMENT, ANY 2013.
Es fa necessària la contractació del servei de manteniment i conservació de les zones
verdes situades en el nucli urbà de la Plana i de les plantes d'interior de la Casa
Consistorial.
Vist l’informe emès al respecte per Cap de l’Àrea dels Serveis Públics on s’indica que s’ha
sol·licitat pressupost a l’empresa de jardineria especialitzada en aquest tipus de servei que
suposa el manteniment i conservació dels espais verds del nucli urbà de La Plana i de les
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plantes d’interior de l’Ajuntament per l’any 2013, amb efectes a partir del dia 1 de gener de
2013 fins el dia 31 de desembre de 2013.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. G. P., pel servei de manteniment i conservació dels
espais verds del nucli urbà de La Plana i pel servei de manteniment i conservació de les
plantes d’interior de l’Ajuntament de Vila-seca, per import de 17.975,59€ sense IVA i
3.774,88 € en concepte d’IVA, que fan un total de 21.750,47 € (IVA inclòs), considerantse 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 les partides 2013.13.15200.21200 AD-3953 i 2013.13.17100.22700 AD- 3954
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. J. G. P., el contracte menor de servei de manteniment i
conservació de les zones verdes de La Plana i de l’Ajuntament de Vila-seca, per l’any 2013,
presentant un pressupost per import de 17.975,59 € sense IVA i 3.774,88 € en concepte
d’IVA, fan un total de 21.750,47 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 19.267,74€ i 2.482,73€ (IVA inclòs), a càrrec de les
partides 2013.13.15200.21200 AD-3953 i 2013.13.17100.22700 AD- 3954 del pressupost
municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. G. P., al departament de serveis públics i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI DE HOSTING PER
ALLOTJAR LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT, ANY 2013.
El cap de l’Àrea d’Informàtica de l’Ajuntament considera inajornable disposar d’un servei
d’hosting segur i de plena disponibilitat que allotgi la seu electrònica i s’ajusti als
paràmetres que exigeix la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics
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Amb aquesta finalitat, s’ha contactat amb l’empresa Cesc-IT, la qual ofereix la complerta
col·laboració i assessorament jurídic requerits pel preu de 7.139,00 euros, l’Iva inclòs, per
tot l’any 2013.
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost
previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Grals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica consistent en la realització
d’accions de servei d’hosting (configuració del servidor, servidor d’aplicacions, servei
d’hora i fora d’hora d’oficina) que allotgi la seu electrònica de l’Ajuntament.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa CESC-IT (CIF B-65399735), amb un preu total, l’any 2013, de 7.139,00
€, l’ IVA inclòs, amb càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida
2013.12.92000.21600(AD 2901) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DE DUES MOTOCICLETES AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL.
Atesa la conveniència de contractar el subministrament de dues motocicletes destinades a
realitzar els serveis de vigilància, seguretat ciutadana i vigilància rural.
Atès que inversió projectada respon criteris de millora de la dotació existent d’equipaments
policials i, específicament, de renovació parcial del parc mòbil de la Policia Local per a la
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substitució de dues motocicletes scooter motocicletes Honda Dauville matrícules 7186-DDW
i 9813-FTY, per la seva antiguitat i l‘estat de desgast que presenten per al rodament ja no es
consideren aptes per al servei de patrullatge (renovació per amortització).
Vista la proposta formulada al respecte pel cap de la Policia Local, de la qual en resulta que
de totes les empreses consultades per a la prestació del subministrament, l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa Tallers, la qual ofereix la complerta
execució del subministrament de dues motocicletes Kymco xciting 500 ABS, muntada amb
kit policial, una vegada descomptat l’abonament per al seu desballestament de les dues
velles, p pel preu total de disset mil cinc-cents vint i vuit euros i dos cèntims (17.528,02 €),
IVA inclòs , i s’ajusta als objectius i criteris demanats per l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques aquest contracte de subministrament pot ser
conceptuat, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 19, 77, 88, 138, 151, 154, 156, 292 i
disposició addicional segona 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, que només requereix
dels mínims establerts al seu art. 111, o sigui de l’existència d’un pressupost previ,
l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre, en relació amb les dades i
requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de desembre, de l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient (Articles vigents
després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009, pel que es desenvolupa
parcialment la LCSP)).
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER : Autoritzar la despesa per al subministrament de dues motocicletes marca Kymco
Xciting 500 ABS, muntada amb kit policial, pel preu total de disset mil cinc-cents vint i vuit
euros i dos cèntims (17.528,02 €), IVA inclòs, amb càrrec del la partida
2013.15.13200.62400 (AD 1952) del vigent pressupost municipal.
SEGON : Adjudicar l’esmentat contracte menor a Josep A. Anguera Alpert “Talleres
Anguera” (NIF 39.857.415-S) pel preu esmentat.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Interventor municipal de fons, a l’àrea de Patrimoni
de l’Ajuntament, al Cap de la Policia Local i a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement
i efectes oportuns.
QUART.- Donar de baixa les motocicletes de propietat municipal matrícules : 7186 DDW i
9813 FTY.
CINQUÈ.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per la formalització del present acord.
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5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTUALITZAR ELS PREUS DEL CONTRACTE DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DELS EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA., i
amb la seva filial Opción A, el contracte administratiu regulador de la prestació dels
serveis de vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de
19-12-2011, amb una vigència inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de dues
pròrrogues anuals (Expedient: GOV. 500/2011).
Vist l’escrit presentat en data 29 de gener de 2013 per les respectives empreses
adjudicatàries dels serveis de vigilància i consergeria, pel qual sol·liciten la revisió dels
preus dels serveis contractats.
Ateses les previsions establertes en la clàusula novena del Plec regulador de
l’adjudicació, conforme el preu del servei de vigilància s’incrementarà anualment d’acord
amb la variació de preus de l’IPC interanual del conjunt nacional, agafant com a últim mes
el situat 60 dies abans de la data de revisió de preus (en aquest cas, la revisió no podrà
superar el 85 % de variació experimentada per l’índex adoptat) i, excepcionalment, amb les
revisions econòmiques anuals derivades del Conveni Col·lectiu Estatal de les Empreses
de Seguretat; i pel que fa als serveis auxiliars de consergeria (branca del contracte
prestada per Opción A Servicios Generales SA.), essent que el paràmetre és l’equivalent al
2,64%
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Grals, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la revisió dels preus del contracte de prestació dels serveis de
vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals, que seran
d’aplicació durant l’any 2013, mitjançant l’increment sobre els serveis de vigilància del
percentatge del 2,64 per cent respecte del 2012.
SEGON. Aprovar la despesa de 7.877,98 € (Iva inclòs) corresponent a l’increment pel
servei de vigilància i consergeria, a Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA, amb càrrec al
crèdit consignat a la partida 2013.15.13000.22701. (ADC 2975) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini
màxim dels 15 dies següents a la notificació procedeixi a l’actualització de la garantia
definitiva constituïda de conformitat amb les variacions acordades, resultant la quantitat
de 325,53 €, i a la Intervenció de fons municipal, per al seu coneixement i efectes
oportuns.
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5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT VIÀRIA DEL MUNICIPI.

El Pla de Seguretat Viària de Catalunya 2011-2013 aprovat per l’acord de Govern de 7 de
juny de 2011 preveu com a una de les seves línies mestres, la cooperació amb els
ajuntament i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, l’elaboració
de Plans locals de seguretat viària.
Atès que el Pla de Seguretat Viària de Catalunya 2011-2013 és un document transversal
impulsat pel Servei Català de Trànsit, en què participen diverses entitats públiques i
privades vinculades al món de la seguretat viària a través de la Comissió Catalana de
Trànsit i Seguretat Viària.
Atès que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Vila-seca, van considerar
oportú redactar un PLSV que tingués en compte els trets bàsics i característics de Vilaseca amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat viària i reduir la sinistralitat
a la xarxa viària urbana. En virtut de l’acord del Ple de data 25 de maig de 2012 es va
aprovar un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Vila-seca per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària mitjançant el qual el Servei
Català de Trànsit es comprometia a dirigir l’elaboració i redacció del PLSV i a aportar
l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i
redacció del PLSV.
Atès que, en data 11 de febrer de 2013, el Servei Català de Trànsit ha fet entrega a
l’Ajuntament de Vila-seca del Pla Local de Seguretat Viària.
Vist el contingut del PLSV de Vila-seca i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Local de Seguretat Viària de Vila-seca redactat per
Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat i amb el suport tècnic d’Intra Consultors de
mobilitat.
SEGON. Sotmetre l’esmentat Pla de Seguretat Viària de Vila-seca a exposició pública per
un termini de trenta dies, mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament als efectes que es puguin formular les observacions que
s’estimin pertinents.
TERCER. Disposar que, en el cas que no s’hi formuli cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Pla que ara s’aprova inicialment es
considerarà aprovat definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit
posterior
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QUART. Traslladar aquest acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns.

5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR PER A L’ANY 2013 LES
AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS APROFITAMENTS TEMPORALS D’ESTIU A
LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2009 es van adjudicar els
aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del terme municipal
de Vila-seca, d’acord amb els usos i delimitacions de les zones d’ocupació previstos en
els corresponents plans de serveis de temporada i amb les condicions generals i
particulars especificades en les respectives Resolucions del Director general de Ports,
Aeroports i Costes.
El termini d'execució de les autoritzacions es va fixar en quatre anys, corresponents a les
anualitats 2009 a 2012, ambdues incloses, prorrogables anualment fins a un màxim de
dos anys més, o sigui fins el 2014.
Atès que d’entre les potestats reconegudes a l’ens concedent per l’article 249 del decret
179/1995, de 13 de juny, es regules les relatives a ordenar discrecionalment la variació
del temps de prestació del servei concedit i les de dictar les ordres per mantenir o
restablir la prestació corresponent.
Atès que l’interès general que representen els aprofitaments amb instal·lacions de
temporada concedits en zona de domini públic marítim terrestre en les platges de La
Pineda aconsella mantenir durant una temporada més el règim vigent d’autoritzacions
d’explotació d’aquets tipus de serveis.
Atès que la cessió d’ús temporal de béns de domini públic forma part de les
competències delegades pel Ple a la Junta de govern Local en sessió de 5-7-2011.
Vistos els anteriors antecedents i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga per a una anualitat de les autoritzacions i ocupacions
temporals en les platges del terme municipal de Vila-seca durant la temporada estiuenca de
2013, amb les mateixes condicions administratives i econòmiques que les adjudicades
per la Junta de Govern Local en sessió de 24 de maig de 2009 a diferents adjudicataris.
Les autoritzacions quedaran condicionades al fet que per part de la Direcció General de
Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat es concedeixi l’autorització anual corresponent
a l’Ajuntament de Vila-seca.
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SEGON. Notificar el present acord als adjudicataris per al seu coneixement i efectes
oportuns, amb el ben entès que disposen d’un termini de deu dies per a renunciar a la
pròrroga expressa, i traslladar-ho a l’interventor de fons de l’Ajuntament.
TERCER. Retenir i afectar la fiança definitiva dipositada al moment de l’adjudicació
definitiva pels adjudicataris abans esmentats, per import del 10 % del cànon anual de
conformitat amb allò establert en la clàusula 19a del Plec regulador del procediment
d’adjudicació, per tal de respondre de les obligacions derivades de la primera pròrroga de
l’adjudicació.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL DE
PROPIETAT PRIVADA.
Vist l'escrit presentat per la Sra. A. G. R. oferint la cessió del nínxol núm. 1127, de 2a
classe,del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa de dictamina, per unanimitat, informar favorablement el següent :
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm.1127, de 2a classe del Cementiri Municipal,
a nom de la Sra. A. G. R. i traslladar les seves restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a la Sra. A. G., al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.
5.7 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 3/07/2012 REGISTRE 4801 PER CAMPSA
ESTACIONES DE SERVICIO, SA AMB NIF. A78492782, D’INICI DE L’ACTIVITAT
L''INSTAL.LACIÓ D'UN BAR RESTAURANT A L’ADREÇA PARC TECNOLÒGIC I
SERVEIS ALBA PARC. A-022 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA NIF. A78492782,
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d’inici de l’activitat l''instal.lació d'un bar restaurant a l’adreça Parc Tecnològic i Serveis
Alba parc. A-022 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.595,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 543652), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 4/01/2013 REGISTRE D’ENTRADA 51 PER
EL PETIT DOLÇ, SCP AMB NIF. J55583116, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBETURA
D'UN BAR A L’ADREÇA AV. DE L’ALCALDE PERE MOLAS, 19 LOCAL 3 I 5 DE VILASECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per EL PETIT DOLÇ, SCP NIF. J55583116, d’inici de l’activitat
l'obetura d'un bar a l’adreça av. de l’Alcalde Pere Molas, 19 local 3 i 5 de Vila-seca,
mantenint la condició de bar.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.125,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 544571), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

C) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 15/11/2012 REGISTRE 7023 PER DABRUN
CB AMB NIF. X0263458Q, D’INICI DE L’ACTIVITAT EL CANVI NO SUBSTANCIÁL
INSTAL.LACIÓ D’UNA CUINA A L’ADREÇA AV. DE FRANCESC MACIÀ, 7-9 DE VILASECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
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I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per DABRUN CB NIF. X0263458Q, d’inici de l’activitat el canvi no
substanciál instal.lació d’una cuina a l’adreça av. De Francesc Macià, 7-9 de Vila-seca,
mantenint la condició de bar.
SEGON.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

D) SOL·LICITUD EFECTUADA PER TARRACO INOX, SL AMB NIF. B43825959, EN QUÈ
DEMANA LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE SERRALLERIA
METÀL·LICA AL PARC TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA PARCEL·LA F-22 DE VILASECA.
Vistos els informes i tràmits, vistos els fonaments de dret, i vista la proposta formulada per
la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Comunicar a TARRACO INOX, SL NIF. B43825959, que la sol·licitud de
llicència per a l'obertura d'una activitat de serralleria metàl·lica a l'adreça Parc Tecnològic i
Serveis Alba parcel·la F-22 de Vila-seca, queda sotmesa al règim de comunicació segons
determina la disposició transitòria primera punt 2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
SEGON.Per tal de dur a terme l’efectivitat d’aquesta comunicació TARRACO INOX,
SL, haurà de presentar a l’ajuntament la següent documentació:
•
•

Model de règim comunicació (S’adjunta model de document).
Declaració responsable subscrita conjuntament i solidària pel titular/representant i
pel tècnic responsable del projecte en que manifesten, sota la seva
responsabilitat, que es compleix amb els requisits establerts en la normativa
vigent per exercir l’activitat i que es disposa de la documentació que així ho
acredita, així com que es compromet a mantenir el seu compliment durant la
vigència de l’activitat. (S’adjunta model de document).

TERCER.Per raons de fons i economia processal, preservar i conservar la efectivitat
tots els actes i tràmits favorables anteriors que consten en l’expedient, amb l’objectiu de
garantir l’operativitat i la tutela administrativa del règim de comunicació practicat per
aplicació de la Disposició transitòria primera punt 2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
QUART.Requerir a l’interessat perquè en el termini de 30 dies presenti la
documentació que fa referència el punt segon per tal de fer efectiu la comunicació i
reprendre la tramitació de l’expedient, advertint-la que transcorregut el citat termini es
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declararà la seva caducitat, arxivant-se les actuacions i procedint al tancament de
l’activitat.

E) SOL·LICITUD EFECTUADA PER GOMES I ACCESSORIS LA CANONJA, SL AMB NIF
B43583228, EN QUÈ DEMANA LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE
MAGATZEM D'ALUMINI I ACCESSORIS AL POLÍGON TECNOLÒGIC ALBA PARC. F-093
DE VILA-SECA.
Vistos els informes i tràmits que s’indiquen, vistos els fonaments de dret, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.Comunicar a GOMES I ACCESSORIS LA CANONJA, SL NIF B43583228,
que la sol·licitud de llicència per a l'obertura d'una activitat de magatzem d'alumini i
accessoris a l'adreça Polígon tecnològic Alba parc. F-093 de Vila-seca, queda sotmesa al
règim de comunicació segons determina la disposició transitòria primera punt 2 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
SEGON.Per tal de dur a terme l’efectivitat d’aquesta comunicació GOMES I
ACCESSORIS LA CANONJA, SL, haurà de presentar a l’ajuntament la següent
documentació:
•
•

Model de règim comunicació (S’adjunta model de document).
Declaració responsable subscrita conjuntament i solidària pel titular/representant i
pel tècnic responsable del projecte en que manifesten, sota la seva
responsabilitat, que es compleix amb els requisits establerts en la normativa
vigent per exercir l’activitat i que es disposa de la documentació que així ho
acredita, així com que es compromet a mantenir el seu compliment durant la
vigència de l’activitat. (S’adjunta model de document).

TERCER.Per raons de fons i economia processal, preservar i conservar la efectivitat
tots els actes i tràmits favorables anteriors que consten en l’expedient, amb l’objectiu de
garantir l’operativitat i la tutela administrativa del règim de comunicació practicat per
aplicació de la Disposició transitòria primera punt 2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
QUART.Requerir a l’interessat perquè en el termini de 30 dies presenti la
documentació que fa referència el punt segon per tal de fer efectiu la comunicació i
reprendre la tramitació de l’expedient, advertint-la que transcorregut el citat termini es
declararà la seva caducitat, arxivant-se les actuacions i procedint al tancament de
l’activitat.

F) SOL·LICITUD EFECTUADA PER CRISTALERIAS TARRAGONA, SA AMB NIF. A43112200, EN QUÈ DEMANA LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA D'UNA ACTVITAT DE
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VIDRERIA I TALLER DE SERRALLERIA D'ALUMINI A L'ADREÇA PARC TECNOLÒGIC I
DE SERVEIS ALBA, PARCEL.LA F-142 DE VILA-SECA.
Vistos els informes i tràmits que s’indiquen, vistos els fonaments de dret, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Comunicar a CRISTALERIAS TARRAGONA, SA NIF. A-43112200, que la
sol·licitud de llicència per a l'obertura d'una actvitat de vidreria i taller de serralleria d'alumini
a l'adreça Parc Tecnològic i de Serveis Alba, parcel.la F-142 de Vila-seca, queda sotmesa al
règim de comunicació segons determina la disposició transitòria primera punt 2 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
SEGON.Per tal de dur a terme l’efectivitat d’aquesta comunicació CRISTALERIAS
TARRAGONA, SA, haurà de presentar a l’ajuntament la següent documentació:
•
•

Model de règim comunicació (S’adjunta model de document).
Declaració responsable subscrita conjuntament i solidària pel titular/representant i
pel tècnic responsable del projecte en que manifesten, sota la seva
responsabilitat, que es compleix amb els requisits establerts en la normativa
vigent per exercir l’activitat i que es disposa de la documentació que així ho
acredita, així com que es compromet a mantenir el seu compliment durant la
vigència de l’activitat. (S’adjunta model de document).

TERCER.Per raons de fons i economia processal, preservar i conservar la efectivitat
tots els actes i tràmits favorables anteriors que consten en l’expedient, amb l’objectiu de
garantir l’operativitat i la tutela administrativa del règim de comunicació practicat per
aplicació de la Disposició transitòria primera punt 2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
QUART.Requerir a l’interessat perquè en el termini de 30 dies presenti la
documentació que fa referència el punt segon per tal de fer efectiu la comunicació i
reprendre la tramitació de l’expedient, advertint-la que transcorregut el citat termini es
declararà la seva caducitat, arxivant-se les actuacions i procedint al tancament de
l’activitat.

G) SOL·LICITUD EFECTUADA PER F. P. A. AMB NIF. 77830388K, EN QUÈ DEMANA
LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA D'UN TALLER DE SERRALLERIA A L'ADREÇA PARC
TECNOLÒGIC ALBA PARCEL.LA A-007 NAU 3 DE VILA-SECA.
Vistos els informes i tràmits que s’indiquen, vistos els fonaments de dret, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Comunicar a F. P. A. NIF. 77830388K, que la sol·licitud de llicència per a
l'obertura d'un taller de serralleria a l'adreça Parc Tecnològic Alba parcel.la A-007 nau 3 de
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Vila-seca, queda sotmesa al règim de comunicació segons determina la disposició
transitòria primera punt 2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
SEGON.Per tal de dur a terme l’efectivitat d’aquesta comunicació F. P. A., haurà de
presentar a l’ajuntament la següent documentació:
•
•

Model de règim comunicació (S’adjunta model de document).
Declaració responsable subscrita conjuntament i solidària pel titular/representant i
pel tècnic responsable del projecte en que manifesten, sota la seva
responsabilitat, que es compleix amb els requisits establerts en la normativa
vigent per exercir l’activitat i que es disposa de la documentació que així ho
acredita, així com que es compromet a mantenir el seu compliment durant la
vigència de l’activitat. (S’adjunta model de document).

TERCER.Per raons de fons i economia processal, preservar i conservar la efectivitat
tots els actes i tràmits favorables anteriors que consten en l’expedient, amb l’objectiu de
garantir l’operativitat i la tutela administrativa del règim de comunicació practicat per
aplicació de la Disposició transitòria primera punt 2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
QUART.Requerir a l’interessat perquè en el termini de 30 dies presenti la
documentació que fa referència el punt segon per tal de fer efectiu la comunicació i
reprendre la tramitació de l’expedient, advertint-la que transcorregut el citat termini es
declararà la seva caducitat, arxivant-se les actuacions i procedint al tancament de
l’activitat.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ D’UN LOT DE TROFEUS PER
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DE L’ANY 2013.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Insígnies Corts, S.L. per a la fabricació de 15
trofeus de cada mida de les tres habituals “Logotip Ajuntament”.
Vist l’informe de fiscalització favorable signat per l’Interventor i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Insígnies Corts, S.L. per un import
de 1.706,10€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 1.706,10 € (IVA inclòs) a càrrec de la partida
14.34100.22609 (AD 2888) del pressupost municipal de 2013.
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TERCER.- Notificar el present acord l’empresa Insígnies Corts, S.L., i a l’ Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER A LA CONTINUACIÓ DEL
PROGRAMA “EDUCAR EN HÀBITS I VALORS” A LA BIBLIOTECA.
Atesa la conveniència de donar continuïtat l’any 2013 al programa “Educar en hàbits i valors”
a la Biblioteca mitjançant el treball d’un educador 6 hores a la setmana, de gener a juny i de
setembre a desembre, els dies de més afluència d’infants i famílies, vist el pressupost
presentat per la Fundació en Xarxa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar una despesa de 3.840 € (IVA inclòs) per la contractació de l’educadora i
demés condicionants presentats al pressupost per l’esmentada empresa amb càrrec a la
partida 2013 14 33400 22609 (RC-1173) del pressupost municipal.
SEGON. Encarregar aquests treballs a l’empresa “Fundació en Xarxa” d’acord amb la
proposta presentada.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER A LA REALITZACIÓ DEL CICLE
DE CONTES INFANTILS A LA BIBLIOTECA PER A L’ANY 2013.
Atesa la conveniència de donar continuïtat al cicle de conta contes anual a la Biblioteca
amb una programació de periodicitat mensual i amb un total de 12 sessions a càrrec de
diferents narradors amb el títol “Contes que estimen el planeta”, d’acord amb la
programació presentada i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar una despesa de 3.271 € ( IVA inclòs) per a la contractació dels
narradors, despeses de publicitat i coordinació del cicle amb càrrec a la partida 2013 14
33400 22609 (RC-1401) del pressupost municipal.
SEGON. Encarregar aquestes sessions de contes als diferents narradors d’acord amb la
proposta presentada.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
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7.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL
DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE
SETEMBRE DE 2012.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 3 de setembre de 2012, en el punt 7.4, apartat segon, en relació amb
l’aprovació del tancament de l’aula de nadons a la llar d’infants municipal “Fartets” i en el
qual es va fixar l’import modificat de facturació mensual en 5.536,32 euros quan en
realitat, i de conformitat amb linforme que consta a l’expedient, havia de ser de 5.336,32
euros.
Vist allò que disposa l’article 105.2 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992 de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, mitjançant el qual les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o
aritmètics que existeixin en els seus actes.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord 7.4, apartat segon, de l’acta de la Junta de Govern Local del
dia 3 de setembre de 2012, en els termes següents:
On diu: ...servei que quedarà fixat en 5.536,32 euros mensuals...
Ha de dir:.... servei que quedarà fixat en 5.336,32 euros mensuals.....
SEGON.- La resta de l’acord es manté invariable.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ
DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS A LA PINEDA.
La gestió de la llar municipal “Fartets” del nucli de la Pineda s’efectua mitjançant un
contracte de concessió administrativa adjudicat a l’empresa L’ACLUCA SCCL en data 12
de novembre 2007 i amb data de venciment a 31 d’agost de 2013, una vegada esgotat el
termini de la concessió i la pròrroga de dos anys.
Atès que és necessari iniciar un nou expedient de contractació del servei mitjançant
concessió tramitat pel procediment obert amb pluralitat de criteris.
Vist el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la
contractació del servei.
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Vist l’informe d’informe d’Intervenció respecte a la consignació pressupostària adequada i
suficient en el pressupost vigent.
Vist l’informe sobre la normativa aplicable i de conformitat amb allò que disposen els
articles 277 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei Contractes del
Sector Públic i articles 243 a 265 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 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 inicialment el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
que han de regir la contractació de l’explotació i la gestió de la llar d’infants municipal
situada al carrer Luis Mariano, núm. 4, del nucli de la Pineda de Vila-seca, sota la
modalitat contractual d’una concessió, i procedir a donar-li publicitat mitjançant anuncis
que es publicaran al BOPT i al DOGC, per tal que es puguin presentar reclamacions en
un termini de 20 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació, el plec de condicions s’entendrà aprovat definitivament sense cap més tràmit.
SEGON. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació amb una despesa màxima de
81.866,75, euros per a un curs escolar complet, la qual cosa significa un import total pel
període de 4 anys de durada del contracte de 327.467 €.
TERCER.- Aprovar l’inici del procediment obert amb pluralitat de criteris per a l’adjudicació
del contracte de gestió de la llar d’infants municipal “Fartets” mitjançant concessió.
QUART.-. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL FARTETS.
Vista la instància presentada per la Sra. F. F. R. com a representant de l’empresa
L’ACLUCA SCCL i directora de la llar d’infants municipal Fartets, 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 de desembre de 2012.
Vist allò que disposa l’article 8, revisió de preus, el plec de clàusules que va regir en la
contractació de la gestió del servei de la llar d’infants municipal
Vist que l’Institut Nacional d’ Estadística ha publicat la variació de l’IPC amb referència al
mes de desembre de 2012 que ha quedat fixat en un 2,9%,
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
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de 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 l’empresa L’ACLUCA
SCCL per a la gestió i explotació del servei de la llar d’infants municipal Fartets, per un
import de 1.538,15 € per a l’any 2013 (gener a agost 2013) .
SEGON. Aquesta despesa s’imputarà a càrrec de la partida 2013.14.32100.22799 del
vigent pressupost municipal AD 3804.
TERCER. Notificar aquest acord a la direcció del centre escolar i a la Intervenció
Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’OBERTURA DE L’AULA DE NADONS DE LA LLAR
D’INFANTS FARTETS.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de setembre de 2012 va
aprovar el tancament de l’aula de nadons a la llar d’infants municipal Fartets pel curs
escolar 2012-2013 per manca d’inscripcions, sense perjudici que es pugui tornar a obrir si
existeixen un nombre suficient de peticions.
Atès que des de fa uns dies s’han formalitzat 4 sol·licituds de preinscripció, 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 l’obertura de l’aula de nadons (4 mesos – 1 any) a la llar d’infants
municipal Fartets amb efectes de 1r de març de 2013.
SEGON. Notificar aquest acord a la direcció de la llar d’infants municipal Fartets i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR SUBVENCIONS A LES AMPAS I
CONSELLS ESCOLARS DE LES ESCOLES I INSTITUTS DEL MUNICIPI PER LES
ACTIVITATS QUE ES PORTEN A TERME FORA DE L’HORARI ESCOLAR DURANT
EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2012-2013.
Vist que durant el segon i tercer trimestre del curs 2012-2013 s’ha de preveure la
continuïtat en el projecte de concessió de subvencions als Consells Escolars i AMPA dels
diferents centres d’ensenyament del municipi per activitats que s’estan desenvolupant a
les escoles fora de l’horari escolar (teatre, dansa, esports, piscines, anglès...)
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
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de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.
Concedir subvencions a les Associacions de Mares i Pares de les escoles
Antoni Torroja Miret, Sant Bernat Calvó, Mestral, Miramar, La Canaleta, Cal·lípolis i La
Plana i a l’Associació de Mares i Pares de l’institut Vila-seca per a realitzar activitats
diverses que es porten a terme als centres escolars fora del seu horari lectiu durant el
segon i tercer trimestre del curs escolar 2012-2013 (gener a juny de 2013)
AMPA escola Antoni Torroja Miret

2.676 €

AMPA escola Sant Bernat Calvó

2.676 €

AMPA escola Mestral

2.676 €

AMPA escola Miramar

2.676 €

AMPA escola La Canaleta

800 €

AMPA escola Cal.lípolis

1.885 €

AMPA escola La Plana

1.885 €

AMPA Institut Vila-seca

2.980 €

SEGON. Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal. AD 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796 i 3797.
TERCER. Concedir una subvenció al Consell Escolar de l’institut Ramon Barbat i Miracle
per un import de 2.980 € per realitzar activitats diverses que es porten a terme fora de
l’horari escolar, a càrrec de la partida 2013.14.32100. 48900 del vigent pressupost
municipal AD 3798.
QUART. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
les escoles i l’institut, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap
dependència amb l’Ajuntament per cap concepte.
CINQUÈ. Les subvencions pel funcionament normal de l’entitat, han d’estar justificades
per tot el dia 30 de juny de 2013.
Les subvencions per actes concrets han d’estar justificades 30 dies naturals després del
darrer dia dels actes concrets.
Transcorregut aquests terminis sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.

28

Per tal de donar compliment al que s’estableix a la Llei General de Subvencions, s’haurà
d’aportar de forma conjunta amb els justificants, la documentació que s’adjunta amb
aquesta notificació.
S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els cartells i
circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
SISÈ. 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 de
Polítiques d’Igualtat, així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SETÈ. Notificar aquest acord als presidents de les Associacions de Mares i Pares de les
escoles Antoni Torroja Miret, Sant Bernat Calvó, Mestral, Miramar, La Canaleta,
Cal.lípolis, la Plana i Institut Vila-seca, al Consell Escolar de l’institut Ramon Barbat i
Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ENCARREGAR AL CAP CAR DE VILA-SECA LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR, CURS 2012-2013.
Vista la documentació tramesa per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, en què informa
sobre la continuïtat del Programa de Salut Escolar per al curs 2012-2013.
Vist que l’Àrea Bàsica de Salut de Vila-seca des de fa anys porta a terme el programa de
salut escolar a les escoles i instituts del municipi amb la total satisfacció de la comunitat
educativa, 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.
-

Encarregar al CAP CAR de Vila-seca la realització de les següents accions:
exàmens de salut escolar als alumnes de 4 anys (P-4)
vacuna antihepatitis A+B als alumnes matriculats a 6è d’educació primària
vacuna antivaricela, als alumnes matriculats a 6è de primària que no hagin
passat la malaltia ni hagin estat vacunats prèviament
- vacuna contra el virus del papil.loma humà (VPH) a les nenes matriculades a 6è
d’educació primària
- vacuna antitetànica i antidiftèrica tipus adult (Td), als alumnes matriculats a 2n
d’ESO.

SEGON. La subvenció que es rebi per aquest concepte des de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya, Servei regional al Camp de Tarragona de la Generalitat de Catalunya, una
vegada s’hagi fet efectiva a l’Ajuntament, serà reintegrada en la seva totalitat al CAP CAR
de Vila-seca.
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TERCER. Notificar aquest acord a l’Agència de Protecció de la Salut, Servei Regional del
Camp de Tarragona, al CAP CAR de Vila-seca, als directors de l’escoles d’educació infantil,
primària i secundària del municipi i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.7 APROVACIÓ,SI ESCAU, DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT
LINGÜÍSTIC ANY 2013.
Vista la proposta de Conveni marc entre el consorci per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Vila-seca per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment
lingüístic per a l’any 2013.
Vist que l’objecte del conveni és permetre desplegar el pla d’acolliment lingüístic al
territori, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió de la llengua catalana, la relació
comunicativa i la integració de les persones immigrades en el context social, cultural i
lingüístic del territori.
Atès que les diferents actuacions a realitzar es concretaran mitjançant annexo a aquest
conveni on constaran els tipus d’actuacions, els destinataris i les aportacions
econòmiques, 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 conveni marc entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Consorci per a la
Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment
lingüístic per a l’any 2013.
SEGON. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni i dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord al consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT
DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT LINGÚISTIC
MITJANÇANT
L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ.
Vist que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha lliurat a aquest Ajuntament un
annex al document de data 7 de gener de 2013 i codi C863-01808-001-13 per al
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant
l’organització de cursos de català.
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Vist que aquests cursos comporten una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de
Vila-seca del 31,10% del cost total, que representa la quantitat de 2.213,70 €,
Vist 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. Aprovar una aportació de 2.213,70 € al Consorci per a la Normalització
Lingüística per atendre les despeses que comporta el desenvolupament de programes i
actuacions d’acolliment lingüístic amb l’organització de 3 cursos de català, amb dates
d’inici del 8 de gener al 19 de març de 2013, a càrrec de al partida
2013.14.32100.22606-del vigent pressupost municipal ADO 3944.
SEGON. – Facultar a l’Alcaldia Presidència per a la signatura dels documents que calguin
per a la formalització d’aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde-president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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