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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 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 28 DE GENER DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 28 de gener 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 CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DESESTIMANT PETICIO DE REBAIX
REBUT DE GUAL.

Vista la sol·licitud presentada per ALUMINIOS LA PINEDA, SL on al·lega que a la finca
de la seva propietat situada al. Polígon l’Alba c. Mas de l’Abat, 118, se li va concedir un
gual per a 4 vehicles però que en l’actualitat només es fa servir un.
Atesa l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 20, Annex 5, reguladora de la taxa, la qual
estableix que aquesta no s’aplica per les places ocupades, sinó per les places existents, 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 ALUMINIOS LA PINEDA, SL d’acord amb el
que estableix l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 20, Annex 5, reguladora de la taxa, la
qual estableix que aquesta no s’aplica per les places ocupades, sinó per les places
existents.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa interessada.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DESESTIMANT PETICIO DE REBAIX
REBUT DE GUAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. J. S. F., on al·lega que a la finca de la seva
propietat situada a l’av. Ramon d’Olzina, 15b, es realitza l’activitat de pàrquing amb una
cabuda aproximada de 40 cotxes, i demana que se li redueixi l’import de la taxa anual de
gual, atès que moltes places de pàrquing es troben buides per la situació econòmica
actual.
Vist l’informe emès pel Servei d’inspecció, on s’indica que en aquest pàrquing hi ha
habilitades 41 places d’aparcament i, en el moment de fer la inspecció, no es pot
determinar la quantitat d’usuaris que utilitzen les mateixes.
Atesa l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 20, Annex 5, reguladora de la taxa, la qual
estableix que aquesta no s’aplica per les places ocupades, sinó per les places existents, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

2

PRIMER.- Desestimar la petició formulada per la Sra. S. d’acord amb el que estableix
l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 20, Annex 5, reguladora de la taxa, la qual estableix
que aquesta no s’aplica per les places ocupades, sinó per les places existents.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2010.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. M. D. L., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de les Creus, 30, i c de les Creus 37,
per no reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que els habitatges no reuneixen les
condicions mínimes d’habitabilitat.
Atès que l’immoble del c. de les Creus 30 està format per dos habitatges i, fins a la data
només es bonificava una taxa, 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.- Retornar per l’Oficina de BASE, l’import de 105 €, corresponent a la taxa
d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2010, de l’habitatge situat al c. de les Creus,
núm. 30, de la seva propietat.
SEGON.- Datar per l’Oficina de BASE, el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de
2011, de l’habitatge situat al c. de les Creus, 30, de la seva propietat.
TERCER.- Datar per l’Oficina de BASE, els rebuts (dos) de la taxa d’escombraries de
l’exercici de 2012, de l’habitatge situat al c. de les Creus, 30, de la seva propietat.
QUART.- Anul·lar els rebuts (dos) de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de
l’habitatge situat al c. de les Creus, 30, de la seva propietat.
CINQUÈ.- Datar per l’Oficina de BASE, el rebut de la taxa d’escombraries dels exercicis de
2012 i 2013, de l’habitatge situat al c. de les Creus, 37, per no reunir les condicions mínimes
d’habitabilitat.
SISÈ.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ ORDINÀRIA PER A L’EXERCICI DE
2013 AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT DEL CAMP DE TARRAGONA.
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Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2007, va ésser
aprovada l’adhesió del municipi de Vila-seca al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona.
Vist que el passat 27 de novembre el Consell plenari de l’esmentat consorci, aprovà el
pressupost i les aportacions ordinàries per a l’exercici de 2013 aplicables als Ens Locals
que formen part del Consorci.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària anual de 73.696,95 €/ per a l’exercici 2013, al
Consorci per a la gestió del TDT del Camp de Tarragona. Aquest pagament es farà
trimestralment per imports de 18.424,24 €, en compliment del que es preveu als Estatuts
de l’esmentat consorci.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació, a càrrec de la partida
2013.11.94200.46600 del vigent pressupost (AD-1607).
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la gerència del Consorci i a la Intervenció
municipal de fons.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE
LA SENYALITZACIÓ MARÍTIMA I CARRILS D’EMBARCACIONS A LA PLATJA DE LA
PINEDA I A LA PLATJA DEL RACÓ ( ANY 2013).
Vista la necessitat d’encarregar les tasques d’instal·lació i manteniment de la senyalització
marítima i carrils d’embarcacions a la Platja de la Pineda i a la Platja del Racó per tal de
complir amb la “Normativa sobre abalisament de les zones de bany en platges, llacs i
superfícies d’aigües interiors”, del Real Decret 1835/1983 i la Llei 22/1988, de 28 de juliol, i
seguint les directrius de l’ADEAC, sobre la Bandera Blava, segons informe emès al respecte
pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa SEMAC S.L., per import de 8.612,00 € sense IVA
i 1.808,52 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.420,52 € (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 2013.13.17900.21000 RC-1537 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
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Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SEMAC S.L., el contracte menor de servei per la instal·lació
i manteniment de la senyalització marítima i carrils d’embarcacions a la Platja de la Pineda i
a la Platja del Racó, presentant un pressupost per import de 8.612,00 € sense IVA i 1.808,52
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 10.420,52 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.420,52 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.17900.21000 RC-1537 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa SEMAC S.L., al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
NETEJA DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 15 de gener de 2013
(RE 192), per la senyora A. M. P. P., en representació de l’empresa GRANITOS PEREZ, SL,
com a adjudicatària del contracte de servei de neteja de diversos edificis municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, en què sol·licita la regulació dels imports econòmics en diferents
espais: donar d’alta segon mòdul de l’escola LA CANALETA, que es compon de dues aules
d’educació infantil, un magatzem oficina, una sala de reunions, dos serveis (2 WC, 2
lavabos, 2 miralls...) un espai rebedor i una sala distribuïdor d’aules, sales i serveis, a més
de l’ampliació de l’arxiu municipal de la Casa dels Obrers en la 3a. Planta.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 28 de maig de 2012, en què es
constata que cal procedir a donar d’alta les ampliacions proposades i regularitzar els imports
econòmics dels diferents espais: corresponent al segon mòdul educatiu de l’escola LA
CANALETA i la 3a. planta de l’arxiu municipal per un import respectiu de 10.243,41 € any
(IVA inclòs) i 311,14 € any (IVA inclòs).
Atès que en data 19 de desembre de 2011 es va signar el contracte de serveis de neteja de
diversos edificis municipals, cal entendre que l’ampliació proposada es justifica d’acord
amb el que preveu l’article 282, següents i concordants de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, que és d’aplicació respecte la modificació del
contracte de serveis, ja que era el text legal en vigor quan es va adjudicar el contracte.
Vistos l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics i l’Interventor Municipal de Fons, 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 l’ampliació del contracte de servei de neteja de diversos edificis
municipals subscrit amb l’empresa GRANITOS PEREZ, SL, corresponent al segon mòdul
educatiu de l’escola LA CANALETA amb efectes 1 de setembre de 2012 i la 3a. planta de
l’arxiu municipal, amb efectes 1 de gener de 2013 per un import respectiu de 10.243,41 €
any (IVA inclòs) i 311,14 € any (IVA inclòs).
SEGON.- Un cop regularitzades aquestes ampliacions l'actualització de preus de les
certificacions dels preus corresponents a l’agrupació de factures per centre de cost seran
els següents:
1.- Zones esportives ............................................
49.038,28 €, IVA inclòs
2.- Mercat municipal ............................................
17.586,14 €, IVA inclòs
3.- Patronat de Turisme .......................................
10.145,85 €, IVA inclòs
4.- Patronat municipal de Música ........................
57.654,18 €, IVA inclòs
5.- Escoles municipals ......................................... 354.615,02 €, IVA inclòs
6.- Edificis municipals .......................................... 188.919,79 €, IVA inclòs
7.- Auditori Josep Carreras ..................................
17.614,94 €, IVA inclòs
TERCER. Aprovar la despesa corresponent als endarreriments corresponents al nou
mòdul prefabricat de la Canaleta durant el termini comprés entre l’1 de setembre fins el
31 de desembre de 2012, per un import de 2.821,88 €, més 592,59 € d’IVA al 21% fent
un total de 3.414,47 €.
QUART.- Notificar el present acord a l'empresa GRANITOS PÉREZ, SL, a la Intervenció
Municipal i a l’Àrea de Serveis Públics.
4.3 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA VELLA DE
VILA-SECA.
Vist el projecte bàsic i executiu d’adequació del futur espai públic a la Plaça de l’Església
Vella de Vila-seca, fase A i fase B, redactat per SOFFITTO ARQUITECTURA SLP, i vist
l’informe emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals en data 30 de gener actual, i de
conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local,
realitzada mitjançant decret de data 17 de juny de 2011, 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 inicialment el projecte bàsic i executiu d’adequació del futur espai públic
a la Plaça de l’Església Vella de Vila-seca, fase A i fase B, redactat per SOFFITTO
ARQUITECTURA SLP, amb un pressupost total, IVA inclòs, de 76.890,91 €.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya, en un dels diaris de més circulació de la província i en la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vila-seca https://seuelectronica.vila-seca.cat
TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA COMPLEMENTÀRIA
PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DEL
NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.
Vista la memòria valorada complementària per a la millora i renovació de la senyalització
direccional del nucli urbà de Vila-seca, redactada per SISMOTUR, així com l’informe
emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada complementària per a la millora i renovació de la
senyalització direccional del nucli urbà de Vila-seca, redactada per SISMOTUR, amb un
pressupost total de 23.755,50 € (IVA inclòs).
4.5 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE
NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Vist el projecte de construcció de 112 nínxols (Bloc D) del Cementiri municipal de Vilaseca, situat al carrer de la Vila del Comú, redactat per Adapta arquitectura i enginyeria, i
vist l’informe emès al respecte per l’arquitecta tècnica municipal en data 30 de gener actual, i
de conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local,
realitzada mitjançant decret de data 17 de juny de 2011, 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 inicialment el projecte de construcció de 112 nínxols (Bloc D) del
Cementiri municipal de Vila-seca, situat al carrer de la Vila del Comú, redactat per Adapta,
arquitectura i enginyeria, amb un pressupost total, IVA inclòs, de 183.812,42 €.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels diaris de més circulació de la província i en la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vila-seca https://seuelectronica.vila-seca.cat
TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.
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4.6 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT.
Vist el Plec de clàusules administratives per al contracte del servei de conservació i
manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Vila-seca, redactat per l’Àrea de
Serveis Públics de l’Ajuntament, establint una durada del contracte de quatre anys
prorrogables per dos anys per mutu acord amb una durada màxima de sis anys.
Consta a l’expedient Informe del secretari general d’aquest Ajuntament sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicat el
contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i concordants del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
I vista la proposta formulada per la Regidora delegada d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
que ha de regir la contractació del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat
públic de l’Ajuntament de Vila-seca, per un període de quatre anys prorrogables per 2 anys
per mutu acord amb una durada màxima de sis anys.
SEGON. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin presentar reclamacions. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n
acreditat cap, l’acord adoptat s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord
exprés.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), amb una antelació mínima de 52 dies naturals a
comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió
Europea, del dia assenyalat com a últim per a al presentació de les proposicions;
posteriorment, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb una antelació mínima de 15 dies naturals a
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l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, on es farà constar la data
de remissió de l’anunci al DOUE.
QUART. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari,
subjecte a regulació harmonitzada, sobre les taules de preus presentades i amb
puntuació sobre determinats aspectes reflectits en el plec de clàusules, i la despesa
màxima de 1.840.298,09 € exclòs l’IVA, més 386.462,60 € en concepte d’IVA (21%), que
fan un total de 2.226.760,69 € IVA inclòs.
CINQUÈ. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada segons s’estableix en els
articles 16 i 301 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el ben entès que si es
presenten al·legacions o reclamacions al plec, la licitació s’ajornarà el temps que resulti
necessari per resoldre-les.
SISÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS DE DETECTORS DE
FUMS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT.
Segons es desprèn de l’informe de revisió periòdica de seguretat i protecció del maig de
2012, l’empresa mantenidora va comprovar que varis detectors de fum no funcionaven i
que la instal·lació és molt antiga i obsoleta en relació al a normativa actual. Essent la vida
útil d’un detector d’uns deu anys.
Per tal de subsanar aquestes incidències, es preveu substituir tots els detectors iònics
existents a l’edifici de l’Ajuntament per detectors òptics, així com tornar a programar la
central analògica existent. Tot això, en compliment del a normativa actual, i mantenir el
sistema de detecció contra incendis de l’edifici de l’Ajuntament en condicions òptimes de
servei.
Vist el pressupost presentat per Chubb Parsi SL, empresa especialitzada en aquest tipus
d’instal·lacions i adjudicatària de les revisions periòdiques de l’edifici per import de
6.175,66 € sense IVA i 1.296,89 € en concepte d’IVA, que fan un total de 7.472,55 € (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 amb càrrec a la partida 2013.13.15100.63900 AD-1610 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
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factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidora
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Chubb Parsi SL, el contracte menor d’obres per realitzar els
treballs de substitució de detectors de fums del sistema contra incendis de l’edifici de
l’Ajuntament, presentant un pressupost per import de 6.175,66 € sense IVA i 1.296,89 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 7.472,55 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.472,55 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2013.13.15100.63900 AD-1610 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Chubb Parsi SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS DE PROTECCIÓ
IGNÍFUGA DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS METÀL·LICS AL VESTÍBUL I
OFICINES DE LA PISCINA COBERTA.
Segons es desprèn de l’informe de revisió periòdica fet per una Entitat Col·laboradora de
l’Administració, en relació a la llicència d’activitat de l’edifici de la piscina coberta, es
normatiu i necessari realitzar una protecció a l’estructura metàl·lica dels pilars i/o jàsseres
de planta baixa a la zona del vestíbul d’accés i de les oficines, per tal d’aconseguir un
grau d’estabilitat al foc EF-30.
Els treballs a realitzar consistiran en desmuntatge del recobriment d’alumini dels pilars i de
parts de fals sostre, polit de les superfícies, aplicació del gruix de pintura intumescent
“Hempacore One 43600” necessari, muntatge dels recobriments i finalment l’emissió del
corresponent certificat d’aplicació i fitxa d’assaig del material per laboratori homologat.
Vist el pressupost presentat per Balmena Innova SL, empresa especialitzada en aquest
tipus de treballs per import de 3.725,00 € sense IVA i 372,50 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 4.097,50 € (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 amb càrrec a la partida
2013.13.15100.63900 AD-1611 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 Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Balmena Innova SL, el contracte menor d’obres per
realitzar els treballs de protecció ignífuga dels elements estructurals metàl·lics al vestíbul i
oficines de l’edifici de la piscina coberta, presentant un pressupost per import de 3.725,00 €
sense IVA i 372,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.097,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.097,50 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2013.13.15100.63900 AD-1611 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Balmena Innova SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.9
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
COMPLEMENTÀRIES DE LES OBRES DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LA
SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DEL NUCLI DE VILA-SECA.
Es preveu que la Junta de Govern local en sessió a realitzar el dia 4 de febrer de 2013
aprovi la Memòria valorada complementària de les obres de millora i renovació de la
senyalització direccional del nucli de Vila-seca, per import de 19.632,64 € import net
4.122,86 € en concepte d’IVA, que fan un total de 23.755,50 € (IVA inclòs).
Es va iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, per les obres compreses a la Memòria valorada per a la millora
i renovació de la senyalització direccional del nucli de Vila-seca, que va ser adjudicada
per acord de Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 24 de setembre de 2012,
per import de 169.057,72 € (sense IVA), i 35.502,12 € en concepte d ’IVA, que fan un
total de 204.559,84 (IVA inclòs), a l’empresa SEÑALES GIROD, SL.
Atès que l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fixa el
procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres complementàries que no
figurin ni en el projecte ni en el contracte, però que a causa d’una circumstància
imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra, tal com estava descrita en el
projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’execució de les quals es confiï al
contractista de l’obra principal SEÑALES GIROD, SL, d’acord amb els preus que regeixen
el contracte primitiu, o que, en el seu cas es fixin contradictòriament.
I atesa la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat del contracte de les obres compreses a la Memòria valorada
complementària per la millora i renovació de la senyalització direccional del nucli de Vilaseca, mitjançant procediment negociat sense publicitat, en aplicació del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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SEGON.- Atorgar a l’empresa SEÑALES GIROD SL, un termini d’audiència de 3 dies
hàbils perquè manifesti si vol executar les obres compreses a la Memòria valorada
complementària per la millora i renovació de la senyalització direccional del nucli de Vilaseca.
TERCER.- Aprovar una despesa de 19.632,64 € € import net 4.122,86 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 23.755,50 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.15000.61901 (AD-1620) del pressupost municipal.
QUART.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C. AMADEU VIVES TRAM
COMPRÉS ENTRE LA PLAÇA DE JULI GARRETA I EL C. ENRICO CARUSO DE LA
PINEDA.
Donat que s’ha de fer la sol·licitud pel finançament pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, de les obres d’urbanització del c. Amadeu Vives, tram comprés entre la Plaça de
Juli Garreta i el c. Enrico Caruso de La Pineda, caldrà realitzar el projecte executiu
necessari, s’ha demanat pressupost l’enginyeria Intraesa per la redacció del projecte
esmentat.
Vist el pressupost presentat per Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, per import de
17.900,00 € més 3.759,00 € en concepte de IVA fent un total de 21.659,00 €,
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.15500.61901 AD-1613 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que
per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser
tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels
arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, el contracte
menor de serveis consistent en la redacció del projecte d’urbanització del c. Amadeu Vives
tram comprés entre la Plaça Juli Garreta i el c. Enrico Caruso de La Pineda, presentant un
pressupost per import de 17.900,00 € de base imposable, més 3.759,00 € en concepte de
IVA fent un total de 21.659,00 €
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SEGON.- Aprovar la despesa de 21.659,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901 AD-1613 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’ESTUDI TOPOGRÀFIC DEL C. AMADEU VIVES DE LA PINEDA.
Donat que s’ha de procedir a realitzar l’aixecament topogràfic del c. Amaceu Vives de La
Pineda, s’ha demanat pressupost a l’empresa Estudios Topodràfics Vila-seca SLUP.
Vist el pressupost presentat per Estudios Topogràficos Vila-seca SLUP, per import de
3.262,00 € més 685,02 € en concepte de IVA fent un total de 3.947,02 €, considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2013.13.15500.61901 AD-1612 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a
l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent
a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Estudios Topogràficos Vila-seca SLUP, el contracte menor
de serveis consistent en l’aixecament topogràfic del c. Amadeu Vives de La Pineda,
presentant un pressupost per import de 3.262,00 € de base imposable, més 685.02 € en
concepte de IVA fent un total de 3.947,02 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.947,02 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901 AD-1612 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Estudios Topogràficos Vila-seca SLUP,
al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

RESOLUCIÓ

D’UNA

RECLAMACIÓ

DE
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Mitjançant escrit de data 14/01/13, registrat a l’Ajuntament el 18/01/13 (RED 284), la
lletrada Maria Villa Calancha, actuant en representació de l’entitat Allianz Seguros y
Reaseguros, SA i del Sr. Manuel Ruíz Bermejo, propietari del vehicle Dacia Sandero
matrícula 9275GZM, formula petició d’indemnització econòmica en concepte de
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials causats el dia 27/10/12 al
turisme esmentat, provocats, per la caiguda de la branca d’un arbre al carrer Joan
Maragall, s/n de Vila-seca, per causa del fort vent existent.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
La reclamant ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos: informe de la policia local, taxació pericial de 9/11/2012 i reportatge
fotogràfic, indicant la quantia indemnitzatòria reclamada.
El propietari del vehicle sinistrat tenia subscrita amb l’entitat asseguradora reclamant una
pòlissa i, en virtut de la referida pòlissa es reclamen els danys a càrrec de l’asseguradora,
i acumulen les seves accions en un mateix procés.
El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb
la companyia AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros.
Atès l’informe jurídic de l’Àrea de Governació, instructor de l’expedient:
“La reclamació patrimonial instada fa relació a uns danys provocats per una deficient
conservació i manteniment dels arbres de la via pública. S’al·lega que les ratxes de vent
produïdes el dia del sinistre no es poden incloure en cap dels supòsits que la llei recull
com a riscos extraordinaris, en els quals el Consorci de Compensació se’n fa càrrec.
Consta en l’expedient informe de la Policia Local que prova la circumstància de la
caiguda de la branca i dels danys del vehicle.
Contràriament a allò que al·lega la reclamant, l’Ajuntament va rebre el dia 27/10/2012 de
la Direcció General de Protecció Civil i Emergències una comunicació d’activació d’alerta
PROCICAT per episodis de forts vents, i del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) un
Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) que preveu la superació d'uns llindars
específics per meteor (el meteor defineix un llindar alt i un llindar baix). La informació
facilitada pel SMC estableix: - Llindar Baix: Ratxa Màxima de 35m/s (162 km/h) al Baix
camp i de 25m/s (90 km/h) al Tarragonès. - Llindar Alt: Ratxa Màxima de 45m/s (162
km/h) al Baix camp i de 35m/s (126 km/h) al Tarragonès. - Si bé, degut a l’elevada
variabilitat espacial dels elements meteorològics, no es descarta que en algun lloc concret
es puguin donar valors de vent i precipitacions superiors als reflectits.
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L’informe datat el 21/01/2013, posa en relleu que aquell dia, tal com havien previst les
comunicacions del CECAT de la Direcció General de Protecció Civil, “s’hi va produir una
ciclogènesi explosiva; les ratxes mitjanes de vent mesurades en l’EMA més propera
(Estació de Bellisens) eren de 97 Km/h, de manera que es va ultrapassar el límit del nivell
10 de l’escala de Beaufort (Temporal molt fort, de 88 a 101), cosa que explicaria els
danys apreciables sobre la massa forestal […].
Les dades relatives a les circumstàncies meteorològiques comporten que la intensitat del
vent fos constitutiva d’un supòsit de força major, la qual és causa exoneradora de
responsabilitat de l’Administració. En efecte, segons informació meteorològica del SMC i
de les dades de proximitat de l’Estació de Bellisens, el dia dels fets les ratxes de vent
enregistrades foren en superiors a 97 km/h i, per tant superaven el llindar de la situació
de risc, que a la comarca del Tarragonès es dóna a partir dels 90 km/h.
L’art. 141 de la Llei 30/1992, de 27 de novembre preveu que “no son indemnitzables els
danys que es derivin de fets o de circumstàncies que no s’hagin pogut preveure o evitar
segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica en el moment de la
producció dels danys. En aquest sentit les STS 23-5-86, 2-11-88, 19-4-97, 10-10-98 i 311-2002 defineixen la força major com “Aquells fets que, encara que siguin previsibles,
siguin, malgrat tot, inevitables, insuperables i irresistibles, sempre que la causa que els
motivi sigui estranya i independent del subjecte obligat”.
És evident que la causa única de la lesió va ser el mateix temporal de vent, sense que hi
intervingués cap element de causalitat d’origen humà o exigible a l’Administració, la qual
cosa, clarament, entra dins del concepte de força major pel seu caràcter d’extern al servei
públic i d’irresistibilitat i, per tant d’origen estrany a l’àmbit d’actuació municipal”.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Atès que es pot prescindir del tràmit d’audiència per quan la proposta de resolució no té
en compte cap fet diferent del adduït per la part reclamant.
Vistos els anteriors antecedents, 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.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Exp. 44/2013),
formulada per la lletrada M. V. C. U., actuant en representació de l’entitat Allianz Seguros
y Reaseguros, SA. i del Sr. M. R. B., registrada el 18/01/2013, per no donar-se la relació
de causalitat entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és
requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva
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tal com estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, amb indicació que contra la
mateixa, en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa dels Jutjats de
Tarragona, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial
de l’Ajuntament de Vila-seca..
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DE CARTUTXERIA METÀL·LICA PER A LA POLICIA LOCAL.
Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local en el què manifesta la necessitat de
reposar la dotació de material de cartutxeria metàl·lica, amb la que proveir-se per al
servei i efectuar les pràctiques preceptives.
Atesa la conveniència de contractar amb l’empresa proveïdora d’armament i cartutxeria el
subministrament del material requerit.
Atès que l’art. 9 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, defineix els contractes de
subministrament com aquells que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o
l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles. objecte
l’adquisició o l’arrendament de productes o béns mobles.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111 i 138 2 i disposició addicional
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. 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.
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 Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar el subministrament de munició reglamentària per als agents
professionals del cos de la Policia Local especificat en l’informe del cap de la Policia Local
de 25 de gener de 2013.
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SEGON.- Adjudicar l’esmentat subministrament mitjançant el procediment del contracte
menor a l’empresa FESAPLAT, SL.. (NIF B-43.374.156) pel preu de 2.115,20 € (l’Iva
inclòs).
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament, amb càrrec
a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2013.15.13200.21300 (RC 1402) del
vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la Policia Local i a la
Intervenció de Fons Municipal.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ELS PROCEDIMENTS D’ACTIVITATS
COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2012 es va aprovar
l’expedient de contractació (Exp. Núm.666/2012) i el Plec de clàusules econòmiques i
administratives per a l’adjudicació del servei d’assistència tècnica per a la prevenció i
control ambiental de les activitats que s’exerceixin en el terme municipal de Vila-seca la
qual competència correspongui a l’Ajuntament, anys 2013 i 2014, per procediment
negociat sense publicitat. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de
licitació.
Atès que en el present procediment no s’ha constituït Mesa de Contractació, que per raó
de l’import és potestativa per a l’òrgan de contractació, per aplicació dels articles 117 i
320 del TRLCSP i en relació amb la clàusula 11a del Plec.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 3 de desembre de 2012 va acordar
classificar les proposicions presentades pels candidats atenent la proposta efectuada pel
tècnic responsable de l’expedient.
Atès que de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP es va requerir al professional Sr. J.
V. P. M., perquè com a licitador que va formular la millor oferta presentés la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva per import de 2.220,00 €, així com
que justifiqués que disposa dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure
en l’execució del contracte.
Atès que en data 31 de gener de 2013 el Sr. P. M. ha acreditat la documentació exigida i
constituir la garantia definitiva.
Vista la documentació que acompanya l’expedient de contractació i atès que en la seva
tramitació s’han seguit i observat els preceptes de la normativa pública de contractació
necessaris per l’adjudicació dels esmentats contractes, d’acord amb el que disposen l’art.
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151 i següents i la disposició addicional segona del TRLCSP i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta adjudicació.
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. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l’enginyer industrial J. V. P. M. (NIF
39.632.653-L), la contractació del servei d’assistència tècnica per a la prevenció i control
ambiental de les activitats que s’exerceixin en el terme municipal de Vila-seca, anualitats
2013 i 2014, pel preu anual de 22.200,00 €, l’Iva exclòs.
SEGON. Notificar el present acord al Sr. J. V. P. M. perquè com a adjudicatari del
procediment comparegui per a la formalització del contracte en el termes de l’art. 156 del
reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre. I a la Intervenció municipal per al seu
coneixement i efectes oportuns.
TERCER. Declarar resolt l’anterior contracte d’assistència tècnica que es va adjudicar el
9-5-2011 i formalitzar el 17-5-2011 entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Sr. José Vicente
Pérez Moreno i, en conseqüència, autoritzar la devolució a aquest últim de la garantia
definitiva de 1.113,43 € que va dipositar en metàl·lic el 14-7-2011, pel fet que no hi ha cap
obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
QUART. Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde de l’Ajuntament, per a la signatura
del contracte.

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE VIGILANT DE
SEGURETAT PRIVADA, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa “Aturats de llarga durada”,
d’acord amb l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, on hi ha previst la realització d’un
curs de vigilant de seguretat privada.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat
i les oportunitats d’inserció laboral de les persones en situació d’atur de llarga durada que
hagin exhaurit la prestació per desocupació.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada pel centre de
formació CEP FRADA SL, per al curs programat és la més avantatjosa en conjunt per les
millores ofertades, amb un import de 17.000 euros i atès que hi ha consignació suficient
per a la realització del curs.
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I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització del curs de vigilant de seguretat privada, que s’adjudica al
centre de formació CEP FRADA SL, per haver presentat l’oferta més avantatjosa en el
seu conjunt.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 17.000 euros per al pagament del curs
de vigilant de seguretat privada al centre de formació CEP FRADA SL, a càrrec de la
partida 14.24100.22699 (R.C. 664) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al centre
de formació CEP FRADA SL.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE NETEJA DE
SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS, LA SEVA DESPESA I
L’ADJUDICACIÓ CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa “Aturats de llarga durada”,
d’acord amb l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, on hi ha previst la realització d’un
curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat
i les oportunitats d’inserció laboral de les persones en situació d’atur de llarga durada que
hagin exhaurit la prestació per desocupació.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per la Fundació
Formació i Treball, per al curs programat és la més avantatjosa en conjunt per les
millores ofertades, amb un import de 12.150 euros i atès que hi ha consignació suficient
per a la realització del curs.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar la realització del curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i
locals a la Fundació Formació i Treball, per haver presentat l’oferta més avantatjosa en el
seu conjunt.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 12.150 euros per al pagament del curs
de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals a la Fundació Formació i Treball, a
càrrec de la partida 14.24100.22699 (R.C. 661) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la
Fundació Formació i Treball.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS D’AUXILIAR DE
RESTAURACIÓ, LA SEVA DESPESA I L’ADJUDICACIÓ CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa d’experiència professional
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, d’acord amb l’Ordre
EMO/293/2012, de 25 de setembre, on hi ha previst la realització d’un curs d’auxiliar de
restauració.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar
l’ocupabilitat, donant formació i oportunitats d’inserció laboral, de les persones joves en
situació d’atur.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada pel centre de
formació CEP FRADA SL, per al curs programat és la més avantatjosa en conjunt per les
millores ofertades, amb un import de 17.700,- euros i atès que hi ha consignació suficient
per a la realització del curs.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització del curs d’auxiliar de restauració, que s’adjudica al centre
de formació CEP FRADA SL, per haver presentat l’oferta més avantatjosa en el seu
conjunt.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 17.700,00 euros ( exempt d’IVA i inclòs
s/concepte) per al pagament del curs d’auxiliar de restauració al centre de formació CEP
FRADA SL, a càrrec de la partida 2013 14 24100 22699 (R.C 1538 ) del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al PIJ i al centre de
formació CEP FRADA SL.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS DE CARNAVAL DURANT ELS
DIES 8 AL 12 DE FEBRER DE 2013.
Dins dels actes programats per la Regidoria de Cultura pels dies 8 a 12 de febrer, s’ha
previst un any més, la realització de l’arribada del Carnestoltes, la Gran Rua de Carnaval i
el Ball de Carnaval.
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Atesa la necessitat d’adequar el Pavelló Municipal d’Esports amb les infraestructures
necessàries per a realitzar les esmentades activitats, així com les necessitats tècniques
per a la realització dels actes de carrer.
Atès el contingut de les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents
colles participants en el carnaval del Municipi, les quals s’aplicaran a l’exercici 2013.
Vistos l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal
de Fons.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització dels actes programats amb motiu del Carnaval 2013 que
tindran lloc els dies 8 a 12 de febrer de 2013 a Vila-seca.
SEGON.- Aprovar les bases per a la concessió de subvencions a les colles participants
en el carnaval 2013.
TERCER.- Aprovar una despesa global per un import de 22.033,78,- € que inclou les
despeses de la realització de les activitats de carnal, així com les despeses per la
concessió de subvencions a les colles participants al carnaval, que anirà a càrrec de les
partides 14 33400 22609 RC1605 i 14 33400 48900 RC 1606 del vigent pressupost
municipal.
QUART.- Aquestes subvencions queden condicionades a:
-

L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
El compliment de les bases per a la concessió de subvencions a les colles
participants en el carnaval de Vila-seca 2013.

CINQUÈ.- El termini per justificar les subvencions començarà el dilluns següent a la
celebració del carnaval i finalitzarà el dia 30 de març de 2013. Transcorregut aquest
termini sense haver-les presentat, les subvencions es donaran de baixa i caducarà el dret
dels beneficiaris a percebre-les.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE
SOCORRISME AQUÀTIC, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
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Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització d’un
curs de rus socorrisme aquàtic, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar un curs de formació amb la finalitat de millorar la
empleabilitat dels treballadors en situació d’atur del municipi en un sector on hi ha
demanda d’ocupació.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per AUNAR
GROUP 2009 SL per al curs programat és la més avantatjosa en conjunt per les millores
ofertades, amb un import de 3.650 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal.
Atès el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2013 que
s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article 47 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de socorrisme aquàtic, que s’adjudica a AUNAR
GROUP 2009 SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 3.650 euros per al pagament del curs de
socorrisme aquàtic a AUNAR GROUP 2009 SL, a càrrec de la partida 14.24100.22699
(AD 1608) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a AUNAR
GROUP 2009 SL.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE REALITZACIÓ DE DOS
CURSOS D’ANGLÈS (NIVELL INICIAL I AVANÇAT), AIXÍ COM LA DESPESA
CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització de dos
cursos d’anglès (nivell inicial i avançat), al Centre Municipal de Formació i Ocupació
“Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic i l’ocupabilitat de les
persones aturades del municipi.
Vist el pressupost presentat pel centre de formació CEP FRADA S.L. per als cursos
programats, amb un import de 2.880 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i,
atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot

22

conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 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.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2013 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de dos cursos d’anglès (nivell inicial i avançat), que
s’adjudica al centre de formació CEP FRADA S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.880 euros per al pagament dels dos
cursos d’anglès a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida 14.24100.22699 (ADRC 1125)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a CEP
FRADA SL.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER A LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Vista la sol·licitud de la senyora S. C. L. per a demanar la bonificació de les quotes
d’escolarització, menjador escolar i acollida mensual de la seva filla A. B. L. per la plaça que
aquesta ocupa a la llar d’infants municipal Les Vimeteres.
Vist l’informe emès pel departament d’Ensenyament d’aquest Ajuntament i per l’EBAS en
relació a la situació social i familiar d’alguns dels sol·licitants, 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. Acceptar la sol·licitud presentada per la senyora S. C. L. per a l’obtenció de
bonificacions en l’escolarització, acollida i servei de menjador de la seva filla A. B. L. a la llar
d’infants municipal Les Vimeteres durant els mesos de gener a juny de 2013.
Les Vimeteres
De 2 a 3 anys
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Alumna: A. B. L.
Escolarització, 170 €/mes, bonificació Ajuntament, 50%
Menjador, 140 €/mes, bonificació Ajuntament 20%
Acollida, 65 €/mes, bonificació Ajuntament 20%
Aportació Ajuntament
Aportació família

85 €/mes
28 €/mes
13 €/mes
126 €/mes
249 €/mes

SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 756 € que correspon a l’aportació municipal els mesos de gener a juny
de 2013, a càrrec de la partida 2013.14.32100.22799 del vigent pressupost municipal RC
1533.
Aportació Ajuntament de gener a juny de 2013
Aportació de la família de gener a juny de 2013

756 €
1.494 €

TERCER. Notificar aquest acord les persones interessades, a la directora de la Llar
d’Infants Municipal Les Vimeteres i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN AJUT EXTRAORDINARI DE L’ASSOCIACIÓ DE
GENT GRAN SANT ESTEVE PER DESPESES DE VIATGES DE VISITES MÈDIQUES.
Vista la sol·licitud presentada pel president de l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve, de Vilaseca, en què demana la concessió d’un ajut extraordinari per atendre el pagament dels
tiquets de visites mèdiques dels usuaris de l’Esplai corresponent al període octubre a
desembre de 2012.
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. Concedir una subvenció extraordinària de 75,95 € a l’Esplai de Gent Gran Sant
Esteve, de Vila-seca per atendre les despeses de desplaçament de les visites mèdiques
dels usuaris de l’Esplai durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2012, a
càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC 1516.
SEGON. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
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7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA.
Vistes les sol·licituds presentades per veïns del municipi, en què demanen se’ls
concedeixi un servei de teleassistència dels que l’Ajuntament té mitjançant Conveni amb
la Creu Roja i vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles, 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. Concedir els següents de teleassistència domiciliària a:
J. M. D., Rambla Catalunya núm. 4,1r,2a, a Vila-seca
J. M. G., carrer Onze de setembre núm. 22,2n,2a, Vila-seca
M. S. D., carrer Josep M. Folch i Torres núm. 1, 2n,2a,3a,
a Vila-seca.
SEGON. Les despeses que comporta la instal·lació i el dipòsit de l’esmentat servei aniran
a càrrec de l’Ajuntament, partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a la Creu Roja de Tarragona, a l’EBAS i
a la Intervenció Municipal de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.02.19 08:49:37 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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