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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:

Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Xavier Graset Morell
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

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 15 D’ABRIL DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 15 d’abril de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 126 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE MADRID.
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Pel Sr. President es dóna compta de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia
de Madrid en relació al Procediment ordinari 640/2010 . Els regidors membres en resten
assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013021 I 2013022.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 10 i 11
d’abril de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013021 i
2013022, per import de 210.187,19 i 42.636,78 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES LLICÈNCIES D’OBRES.

A SOL·LICITUD DEL SR. LL. F. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ENDERROC
DE L’HABITATGE SITUAT AL C. MAJOR, 7 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. Ll. F. M., de llicència municipal per a l’enderroc de l’habitatge,
conservant la façana i la coberta, situat al c. Major, núm. 7 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanimse, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. Ll. F. M., la llicència municipal d’obres núm. 273/13 per a
l’enderroc de l’habitatge situat al c. Major, núm. 7 de Vila-seca, 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 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.
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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.- 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. 548956 de data 18.03.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

2.110,51 €
527,63 €
2.638,14 €

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.
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B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS PONENT, 1-2 I OEST, 5 DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL
C. PONENT, NÚM. 1-2 I OEST, 5 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Ponent, 1-2 i Oest, 5 de Vila-seca, de
llicència municipal per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Ponent, núm. 1-2 i
Oest, núm. 5 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Ponent, 1-2 i Oest, 5, la llicència
municipal d’obres núm. 280/13 per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c.
Ponent, núm. 1-2 i Oest, 5 de Vila-seca, 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 dotze 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.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 549003 de data 22.03.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

9,93 €
0€
9,93 €

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.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 DE LES
OBRES DE FINALITZACIÓ APARCAMENT PÚBLIC 111 PLACES.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses al projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca.
Vista la certificació núm. 5 presentada per GARCIA RIERA, SL, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanimse, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent a les obres compreses al
projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca realitzats per
GARCIA RIERA, SL, per un import de 47.681,61 € sense IVA, 10.013,14 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 57.694,75 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.31200.62200 OF8312 del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES COMPLEMENTÀRIES DE L’APARCAMENT PÚBLIC DEL CAP CAR DE VILASECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses al projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 de les obres complementàries del l’aparcament públic del CAP
CAR de Vila-seca, presentada per GARCIA RIERA, SL, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanimse, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de les obres complementàries del
l’aparcament públic del CAP CAR de Vila-seca, realitzades per GARCIA RIERA, SL, per
un import de 53.830,70 € sense IVA, 11.304,45 € en concepte d’IVA que un cop
incorporat dona un total de 65.135,15 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.31200.62200 OF8313 del pressupost municipal.
4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. J. C. B..
Vist l’expedient incoat al Sr. J. C. B., en relació a l’incompliment del deure de conservació
de la finca situada al c. dels Clavells, núm. 13, cantonada amb el c. Mas de la Cuca , de
la Plana, on s’observen les següents deficiències:
- S’observa l’existència de molta brutícia i vegetació.
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Neteja de la finca i retirada de la vegetació sobrant.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al Sr. J. C. B., per tal de formular
les al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en defensa dels seus
interessos.
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Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 5 de juliol de 2011, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar al Sr. J. C. B., que procedeixi a l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar la finca situada al c. dels Clavells, núm. 13 cantonada amb el
Camí del Mas de la Cuca, de La Plana, en les condicions de salubritat, seguretat i neteja
legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja de la finca i retirada de la vegetació sobrant.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

B) EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT A LA SRA.
C. M. C..
En data 9 d’octubre de 2006, per resolució de l’Alcaldia, es va incoar expedient de
protecció de la legalitat urbanística al c. Sant Ramon, núm. 16, de La Plana, sense
llicència municipal, essent el promotor de les obres la Sra. C. M. C..
Havent transcorregut més de sis mesos, sense dictar resolució, i d’acord amb el que
disposa l’article 202 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanimse, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar la caducitat de l’expedient 867/06, en base al que estableix l’article
202 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
SEGON. Arxivar l’expedient 867/06, d’ordre d’execució dictat a la Sra. C. M. C..
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TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat.

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

5.1 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) SOL·LICITUD EFECTUADA PER AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA AMB NIF.
Q0801031F, LLICÈNCIA COM A CANVI NO SUBSTANCIAL PER L’AMPLIACIÓ DE LA
CAPACITAT DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA DEPURADORA A 28.500TN A
L’ADREÇA AUTOVIA DE TARRAGONA A SALOU KM 3-5 -AP1- SORTIDA LA PINEDA.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la Ponència
Comarcal d’Avaluació ambiental (PCAA) del Consell Comarcal, considera que es tracta
d’un canvi no substancial de la llicència de la depuradora, per la qual cosa aquesta pot
dur-se a terme sense cap més tràmit.
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.Concedir a AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA NIF. Q0801031F, llicència
com a canvi no substancial per l’ampliació de la capacitat de la planta de compostatge de
la depuradora a 28.500Tn a l’adreça Autovia de Tarragona a Salou km 3-5 -AP1- sortida
la Pineda.
SEGON.Es recorda que l’activitat ha de sotmetre’s als controls periòdics
reglamentàriament establers.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER AVIFER SCP. AMB NIF. G-43406099, D’INICI
DE L’ACTIVITAT DE CANVI DE SISTEMA DE L'EXPLOTACIÓ 8860CJ A CRIA-RECRIA
DE GALLINES PER A POSTA A L’ADREÇA POLÍGON 39 PARCEL.LA 11 DE VILASECA.
Vista la documentació presentada i d’acord a l’informe desfavorable efectuat per
l’Enginyer Municipal,atès que:
-

La documentació tècnica aportada per a la sol·licitud del canvi no substancial no
porta cap tipus de signatura. La informació que s’aporta sobre els canvis no
substancials es confusa i poc aclaridora dels canvis a introduir, essent necessari
aportar informació sobre els antecedents i el que comporta a tots els efectes el
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canvi no substancial. Aquesta nova documentació a aportar haurà de ser
realitzada i signada per tècnic competent.
-

Una vegada posat en funcionament en canvi en el sistema d’explotació, es
realitzarà un control periòdic que incorpori les modificacions del sistema, i de les
instal·lacions si s’escau. S’aportarà còpia del mateix per unir-lo a l’expedient de la
llicència (Art. 59.7).

Vist el requeriment per tal de resoldre les deficiències efectuat en data 29/01/2013, amb
l’advertiment que si transcorreguts 10 dies hàbils no aportés la documentació exigida,
s’adoptarà una resolució tenint-lo per desistit la seva petició.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanimse, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Denegar i tenir per desistit la petició efectuada per AVIFER SCP. NIF. G43406099, de canvi de sistema de l'explotació 8860cj a cria-recria de gallines per a posta
a l’adreça Polígon 39 parcel.la 11 de Vila-seca.
SEGON.Comunicar aquesta denegació al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

C) SOL·LICITUD EFECTUADA PER CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA AMB
NIF. A78492782, PER A LA INSTAL.LACIÓ DE SUMINISTRAMENT DE GLP I CANVI DE
TITULAR DE L’ACTIVITAT DE VENDA DE CARBURANTS I RENTADOR DE VEHICLES,
ANTERIOR TITULAR GESTIO PETROLIFERA R2J, SL A L’ADREÇA PARC
TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA PARC. A-022 DE VILA-SECA.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la Ponència
Comarcal d’Avaluació ambiental (PCAA) del Consell Comarcal, considera que es tracta
d’un canvi no substancial de la llicència de parc aquàtic, per la qual cosa aquesta pot durse a terme, no obstant caldrà presentar un control complementari per part d’una EAC.
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.Concedir a CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA NIF. A78492782,
llicència com a canvi no substancial d’instal·lació de suministrament de GLP i canvi de
titular de l’activitat de venda de carburants i rentador de vehicles, anterior titular GESTIO
PETROLIFERA R2J, SL a l’adreça Parc Tecnològic i Serveis Alba parc. A-022 de Vilaseca.
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SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.488,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 320498), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Incorporar com un canvi no substancial a la llicència de l’estació de servei
situada Parc Tecnològic i Serveis Alba parc. A-022 de Vila-seca.
QUART.-

Caldrà presentar un control complementari per part d’una EAC.

D) SOL·LICITUD EFECTUADA PER LEISURE PARKS SA AMB NIF. A46250056,
D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA NOVA ATRACCIÓ "WATERSLIDE OVAL
MAGIC" A L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS, S/N PARC AQUOPOLIS DE LA PINEDA.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la Ponència
Comarcal d’Avaluació ambiental (PCAA) del Consell Comarcal, considera que es tracta
d’un canvi no substancial de la llicència de parc aquàtic, per la qual cosa aquesta pot durse a terme sense cap més tràmit.
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.Concedir a LEISURE PARKS SA NIF. A46250056, llicència com a canvi no
substancial d’instal·lació d'una nova atracció "Waterslide Oval Magic" a l’adreça Ps. de
Pau Casals, s/n parc aquopolis de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 588,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 548653), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Incorporar com un canvi no substancial a la llicència del parc aquàtic de la
Pineda, per la qual cosa aquesta pot dur-se a terme sense cap més tràmit.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL I DE SERVEI DE MENJADOR DURANT L’ESTIU
DE 2013.
Atès el plec de clàusules administratives particulars que s’han redactat per a contractar el
servei de casal infantil i servei de menjador, durant la temporada d’estiu 2013, aprovades
per la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2013.
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Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el negociat sense publicitat, de conformitat amb l’establert pels articles 169 i 174 Reial
Decret Legislatiu 3/2011, amb invitació, com a mínim, a tres empreses,
Atès que un cop cursada la invitació, han presentat oferta les següents empreses:
Fundació Pere Tarrés
Fundació en Xarxa
Consell Esportiu Baix Camp
Refusant la invitació:
IGE Iniciatives Esportives
Atesa la clàusula 19 del plec de condicions, pel que fa a l’obertura de les ofertes
presentades, es va procedir per part del President de la Comissió a l’obertura dels sobres
econòmics i tècnics i a la valoració de les ofertes, juntament amb els tècnics de l’Àrea de
Joventut.
Atesa la valoració de les ofertes seguint els criteris establerts a la clàusula 13 del plec de
condicions, el detall de les quals es recull en l’informe que figura a l’expedient,
Considerant que l’oferta més avantatjosa per a tots els serveis sol·licitats és la que
presenta Fundació Pere Tarrés i vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal on
s’acredita l’existència de consignació adequada i suficient per a portar a terme la
contractació del servei, amb càrrec a la partida 13 14 33700 22606, D 9213.
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 l’adjudicació del casal infantil “Megaestiu” i menjador a l’empresa
Fundació Pere Tarrés de Tarragona, per tractar-se de l’oferta més econòmica de les
presentades, per import de 53.422,-€ exclòs IVA.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per
fer efectius els acords precedents.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL PER A ADOLESCENTS DURANT L’ESTIU DE
2013.
Atesa la invitació cursada a diferents empreses del sector, per a la contractació del
servei de casal per a adolescents de l’Ajuntament de Vila-seca, durant la temporada
d’estiu 2013, mitjançant contracte menor.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el de contractació menor, de conformitat amb l’establert pels articles 111 i 138 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011.
Atès que han presentat oferta les següents empreses:
Fundació en Xarxa
Consell Esportiu Baix Camp
Refusant la invitació:
Fundació Pere Tarrés.
Atesos els punts 8 i 10 de les característiques de la invitació per a la contractació del
servei, pel que fa a la valoració i adjudicació del contracte respectivament, es va procedir
a puntuar les ofertes, tal com es recull en l’informe que figura a l’expedient.
Considerant que l’oferta més avantatjosa per a tots els serveis sol·licitats és la que
presenta el Consell Esportiu Baix Camp i vist l’informe favorable de la Intervenció
Municipal on s’acredita l’existència de consignació adequada i suficient per a portar a
terme la contractació del servei, amb càrrec a la partida 13 14 33700 22606, AD 9190.
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 prestació de servei de casal per a adolescents, Estiu Extrem, per a
l’estiu de 2013.
SEGON.Aprovar l’adjudicació del casal per a adolescents, a l’empresa Consell
Esportiu Baix Camp, per tractar-se de l’oferta més econòmica de les presentades, per
l’import de 11.493,60,-€ exclòs IVA.
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TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per
fer efectius els acords precedents.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2013.

A) Vista la relació de justificants presentats per el Club Hoquei Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2013.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-194 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.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Hoquei Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 22.568,79 €, com a justificants de la subvenció concedida al Club
Hoquei Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 22.000,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201300008190) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Petanca Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-184 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:
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Petanca Vilaseca, amb NIF G43266071 per import de 1.250,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil dos cents cinquanta euros
(1.250,00€), amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (201300007794) del pressupost de
l’any 2013 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

C) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Societat Protectora de la caça
de Vila-seca” on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2013, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-187 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 la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Societat Protectora
de la caça de Vila-seca, amb NIF G43212653 per import de 2.100,00€, destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de dos mil cent euros (2.100,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900 (201300007801) del pressupost de l’any 2013 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:

9. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
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10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

11. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
12. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
13. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
14. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
15. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
16. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “AGRUPACIÓ CULTURAL DE
VILA-SECA” Secció de Muntanya de l’A.C. de Vila-seca, on demana subvenció ordinària
per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que
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tenen programats pel present any 2013, acompanyada de la memòria de les activitats a
realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-185 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 la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat “AGRUPACIÓ
CULTURAL DE VILA-SECA” Secció de Muntanya de l’A.C. de Vila-seca, amb NIF
G43096510 per import de 2.200,00€, destinada a finançar les activitats i el funcionament
de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de dos mil dos cents euros (2.200,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (201300007799) del pressupost de l’any 2013
per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
17. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
18. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

19. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
20. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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21. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
22. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
23. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
24. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

E) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Tennis Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-157 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 la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Tennis Vilaseca, amb NIF G43531631 per import de 1.000,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil euros (1.000,00€), amb càrrec a la
partida 14.34100.48900 (AD 201300006466) del pressupost de l’any 2013 per fer front a
la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:

25. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
26. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

27. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
28. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
29. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
30. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
31. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
32. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

F) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Societat de Pescadors Esportius
de Vila-seca” on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2013, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-186 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 la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Societat de
Pescadors Esportius de Vila-seca, amb NIF G43119429 per import de 1.800,00€,
destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil vuit cents euros (1.800,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD201300007800) del pressupost de l’any 2013 per
fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
33. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.

34. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
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•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

35. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
36. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
37. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
38. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
39. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
40. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INVENTARI DEL MOBILIARI DEL CASTELL DE
VILA-SECA.
Vist l’inventari elaborat pels Serveis Tècnics Municipals del mobiliari del Castell de Vilaseca, enquadernat en tres volums, classificats pel lloc on es troben emmagatzemats els
diferents objectes i ordenats pel número de matrícula del mateix inventari.
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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 definitivament l’inventari del mobiliari del Castell de Vila-seca.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als Serveis Tècnics Municipals i a la responsable del
Patrimoni Municipal als efectes oportuns.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESPAI JOVE, CURS 2012-2013.
Les activitats juvenils que es realitzen a l’Espai Jove de la Casa dels Obrers es presten
mitjançant un contracte de serveis signat amb l’empresa Fundació en Xarxa amb vigència
fins a 31 d’agost de 2013.
Atès que aquest és un servei que es presta en horari de tardes de dimarts a dissabte i
que durant els últims mesos, els responsables han posat de manifest una davallada de
joves els dissabtes a la tarda, es proposa la supressió de les activitats durant els
dissabtes compresos entre el 13 d’abril i el 31 d’agost, amb la reducció proporcional de
l’import del servei, atenent raons d’interès públic.
De conformitat amb allò que disposa l’article 219 en relació amb el 211 el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic, pel que fa a la modificació dels contractes, vista la petició de
la Fundació en Xarxa, l’informe tècnic que consta a l’expedient i l’informe de la Intervenció
Municipal,
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 modificació del contracte de serveis signat amb la Fundació en
Xarxa per a la prestació del servei de dinamització de l’Espai Jove a la Casa dels Obrers,
amb supressió de les activitats dels dissabtes a la tarda durant el període comprès entre
el 13 d’abril al 31 d’agost de 2013.
SEGON.- La modificació del contracte per reducció del servei comporta una reducció de
l’import d’adjudicació final de 1.067,50 euros, que s’aplicaran proporcionalment a les
facturacions dels mesos afectats per aquest acord.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Fundació en Xarxa i a la Intervenció Municipal.
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7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT
VILA-SECA PER INTERCANVI D’ALUMNES AMB DIFERENTS CENTRES
ESCOLARS.
Vista la sol·licitud feta per la directora de l’Institut Vila-seca, on demana una subvenció
extraordinària per les despeses derivades de l’intercanvi d’alumnes entre l’Institut i dos
instituts més.
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 un subvenció extraordinària de 500 € a l’institut Vila-seca per
despeses derivades de l’intercanvi d’alumnes entre l’esmentat institut i els instituts de
Collège Clémence Isaure de Toulouse, França i del municipi d’Antequera, Màlaga, a
càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal AD núm
operació 201300008179.
SEGON. 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 col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
TERCER. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec
de les llars d’infants, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap
dependència amb l’Ajuntament per cap concepte.
QUART. Els justificants de la subvenció hauran e ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a
la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Les subvencions han d’estar justificades per tot el dia 15 de desembre de
2013. Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA
EXTRAORDINÀRIA A L’AMPA DE LLAR D’INFANTS LA FORMIGA.

SUBVENCIÓ
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Vista la instància presentada per la presidenta de l’Associació de Mares i Pares de la llar
d’infants La Formiga de Vila-seca, on demana una subvenció per poder desenvolupar
activitats extraescolars com a complement de les que fa la direcció de la llar.
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 de 300 € a l’Associació de Mares i Pares de la llar
d’infants La Formiga per desenvolupar activitats extraescolars que es complementin amb les
que ja porta a terme la llar d’infants durant l’any 2013, a càrrec de la partida 2013.14.
32100.48900 del vigent pressupost municipal AD núm. Operació 201300008175.
SEGON. Aquestes subvencions queden condicionades a:
-

L’import de la subvenció s’ha de destinar a fomentar activitats que mantinguin i
potenciïn la tradició implicada en cadascuna de les festivitats i signifiquin una
participació activa d’alumnes, professors i pares

-

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 col·laboració
de l’Ajuntament de Vila-seca”.

TERCER. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
l’AMPA, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament.
QUART. Les subvencions han d’estar justificades per tot el dia 15 de desembre de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les
dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis formatius i Polítiques
d’Igualtat.
SISÈ. Notificar aquest acord a la presidenta de l’AMPA de la llar d’infants La Formiga i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS SERVEIS D’AJUDA A
DOMICILI PER A L’ANY 2013.
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Vist l’informe emès per l’EBAS favorable a la concessió de diferents serveis d’ajuda a
domicili (SAD dependències) a famílies del municipi per a l’any 2013, servei que es presta
a través del Consell Comarcal del Tarragonès.
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 la concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili a famílies del
municipi durant l’any 2013 que figuren detallats a l’expedient núm. 259/2013.
SEGON. Endossar el pagament de l’aportació municipal per un import de 11.272,55 € al
Consell Comarcal del Tarragonès com a prestadora dels serveis, mitjançant el sistema de
liquidació trimestral de funcionament de l’EBAS, a càrrec de la partida
2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal A número operació 201300008314.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, als interessats, a
l’EBAS i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE L’IMPORT DEL TRANSPORT
ADAPTAT DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ, ANY 2013.
Vist que les diferents famílies dels usuaris del servei de transport de disminuïts als
centres ocupacionals han demanat a través de l’EBAS poder continuar gaudint del servei
de transport adaptat amb les mateixes condicions que els que els anys anteriors.
Vist allò que disposa l’annex 4 a l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus públics.
Tarifes de preus públics per al transport adaptat de persones amb disminució als centres
ocupacionals per a l’any 2013.
Vist així mateix l’informe emès per l’Equip de l’EBAS, favorable a la bonificació del servei
de transport adaptat per a persones amb disminució atès que la seva situació econòmica
i familiar continua essent la mateixa que els anys anterior.
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. Bonificar en 24 € mensuals a cadascun dels sol.licitants per sufragar una part
de les despeses que els comporta el pagament del servei de transport adaptat de
persones amb disminució durant l’any 2013
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SEGON. Com a conseqüència d’aquest acord els beneficiaris de la bonificació només
hauran de fer efectiva a l’Ajuntament la quantitat de 60 € mensuals per 11 mesos, atès
que el mes d’agost es considera no lectiu, que es faran efectius en dos terminis:
1r termini, 15 de juliol de 2013,

360 €

2n termini, 15 de desembre de 2013,

300 €

TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE
2013.
Vista la relació de justificants presentat per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de menjador del
mes de març de 2013, la regidora delegada eleva a la Junta de Govern Local la següent
proposta:
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes de març de
2013 i aprovats per la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 14.671,84 € a càrrec
de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal. Relació ADO núm.
Relació: 201300000236.

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

3.553,55
3.868,80
1.709,20
2.504,29
238,10
1.272,30
1.101,60
225,60
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Cal.lípolis

198,40
TOTAL
14.671,84

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

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43053651

Menjador escola Miramar,

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43893254

Menjador escola La Canaleta,

a Menjars de la Mediterrània

NIF B43683721

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

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT PER DESPESES DE MEDICAMENTS D’UNA VEINA DEL
MUNICIPI.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2013 en què es van aprovar
la concessió d’un ajut d’urgència social per al pagament despeses de medicaments i per
ulleres graduades, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar
Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses de
medicaments d’una veïna del municipi, a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal, O 9009.

SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació de l’ajut:

TERCER. Aprovar la documentació presentada com a justificació d’una subvenció
concedida a Y. A. G. de G., en concepte d’aportació a l’adquisició d’unes ulleres graduades
per a la seva filla, a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost
municipal O 9008.
QUART. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació de l’ajut:
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CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA A LES ESCOLES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI PER FER EFECTIUS L’IMPORT
DE LES BEQUES CONCEDIES PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL
ESCOLAR.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2012 va
aprovar la concessió de diferents ajuts individuals per a l’adquisició de llibres i material
escolar per alumnes de P-3, P-4 i P-5 de les escoles d’educació infantil i primària del
municipi per al curs escolar 2012-2013 amb un import de 5.780 €.
Atès que aquestes ajudes s’han de fer efectives a les direccions de les escoles en forma
de bestreta per poder abonar a les famílies.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar una bestreta a les escoles d’educació infantil i primària dels municipi
per un import total de 5.780 € per poder fer efectius els imports de les beques concedides
a les famílies que han obtingut ajuts per adquisició de llibres i material escolar
corresponent al curs 2012-2013, a càrrec de la partida 2013 14 23000. 48000 del vigent
pressupost municipal O núm relació 2013 00000240 .
Escola Antoni Torroja Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Miramar
La Canaleta
Cal.lípolis
La Plana

920 €
1.160 €
880 €
760 €
460 €
840 €
760 €

SEGON. El termini per justificar aquests imports finalitzarà el dia 30 de maig de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat les escoles hauran de reintegrar
l’import de la bestreta a l’Ajuntament.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.
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No n’hi ha.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.04.30 09:32:31 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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