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

DATA:
LLOC:
HORARI:

14 de maig de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. 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 7 DE MAIG DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 7 de maig de 2012, 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’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. L. G. M., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Pere, núm. 77, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no disposa de
comptador d’aigua, ni calefacció i es troba fora d’ús la cuina i bany, per la qual cosa no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2012, de l’habitatge
situat al c. Sant Pere, núm. 77, propietat del Sr. J. L. G. M. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO INGRESSOS
INDEGUTS PER DESESTIMENT DE LA CONCESSIO LLICENCIA D’OBRES.
Vista la sol·licitud presentada per PLANA HORTONEDA, SL, on demana la devolució dels
imports de les llicències i fiances de l’enderroc i construcció d’un habitatge al c. Sant Pere,
66 de Vila-seca, per no realitzar les obres esmentades,
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i dels Serveis Tècnics, 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 les quantitats següents a PLANA HORTONEDA, SL, per renuncia de la
llicència d’obres d’enderrocament i construcció d’un habitatge al c. Sant Pere, 66, d’acord
amb les Ordenances fiscals municipals, reguladores de la Taxa d’Obres i de l’Impost sobre
construccions i tenint en compte que la llicència ja ha estat concedida
1.- Liquidació 357.203: Obres d’enderrocament habitatge c. Sant Pere, 66
Devolució 75% ICIO: 76,09 €
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2.- Liquidació 357.204: Fiança per les obres d’enderrocament habitatge c. Sant Pere,
66
Devolució fiança íntegra de 600 €
3.- Liquidació 357.201: Obres de construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres c.
Sant Pere, 66
Devolució 75% ICIO: 3.345,3 €
4.- Liquidació 357.202: Fiança per les obres de construcció habitatge unifamiliar entre
mitgeres c. Sant Pere, 66
Devolució fiança íntegra de 1.115,10 €
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a la Intervenció municipal de fons i als
Serveis Administratius d’Urbanisme.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO INGRESSOS
INDEGUTS EN AUTOLIQUIDACIO PER CONCESSIO LLICENCIA D’OBRES.

Vista la sol·licitud presentada per EMBALATGES REUS, SL, on s’indica que han liquidat
l’import de 187,65 € en concepte de llicència d’obres per la construccio d’un mur de bloc i
castillete al sostre de la nau situada al polígon l’Alba F-126, i que finalment no es portaran
a terme.
Vist l’informe de la Intervenció i dels Serveis Tècnics municipals, 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 a EMBALATGES REUS, SL, la quantitat de 112,59 € corresponent al
90 % de l’ICIO satisfet mitjançant atuoliquidacio en el tràmit de llicència de construcció d’un
castillete a la nau de la seva propietat emplaçada al polígon l’Alba F-126 de desestiment de
la llicència.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal i Serveis
Administratius d’Urbanisme.

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

4.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA
(PART 1).
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La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 11 de novembre de 2011, va aprovar
el projecte de les obres de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 1: Adequació
estructural, col·locació ascensor i posada en funcionament del nucli de serveis, redactat
per IDOM, amb un pressupost total de 736.874,79 € (sense IVA) I 132.637,46 € en
concepte d’IVA que fan un total amb l’IVA inclòs de 869.512,25 €.
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 adjudicar 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal recomanant l’adaptació
pressupostària.
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 les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
I vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
que ha de regir la contractació de les obres de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part
1: Adequació estructural, col·locació ascensor i posada en funcionament del nucli de
serveis .
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. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, i la despesa
màxima de 736.874,79 € exclòs l’IVA més 132.637,46 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 869.512,25 € IVA inclòs.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte no subjecte a
regulació harmonitzada , amb tramitació ordinària, segons s’estableix en els articles 13 i
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14 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.
CINQUÈ. Supeditar la validesa del present expedient de contractació a l’aprovació
definitiva del que actualment es troba en fase d’informació pública.
SISÈ. Condicionar l’adjudicació de l’expedient de contractació a l’adequació del
pressupost municipal.
SETÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE LLUMENERES DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE VILA-SECA (2A FASE).
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 20 de febrer de 2012 es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al obres compreses al
projecte d’adequació de diferents tipus de llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca
(2a. Fase).
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa 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, i el plec de clàusules administratives
que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa SATEM, s’ha presentat la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SATEM el contracte de les obres compreses al projecte
d’adequació de diferents tipus de llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca (2a. Fase),
d’acord amb la proposta presentada pel preu de 593.771,37 € (sense IVA) 106.878,85 € en
concepte d’IVA que fan un total de 700.650,22 € (IVA inclòs), mitjançant procediment obert i
amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
13.16500.61900 del pressupost municipal de l’any 2011.
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia
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definitiva, per un import de 29.688,57 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA DE REPARACIONS DEL VIAL
INTERIOR DEL PASSEIG PAU CASALS.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar aquest tema pendent per a un
millor estudi.
4.4
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI DMS I DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GOTERONS AL FORJAT DE LA
TERRASSA AL P. PAU CASALS, NÚM. 101.
Vista la sol·licitud de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, de
deixar aquest tema pendent per a un millor estudi.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI ALTAMIRA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL P. PAU CASALS, NÚM. 77.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Altamira de llicència municipal
per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 77 de La Pineda,
així com els informes emesos al respecte pels Serveis Tècnics Municipals, 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 de l’edifici Altamira la llicència
municipal núm. 297/12 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals,
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núm. 77 de La Pineda, d’acord amb la documentació presentada sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 181.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, 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. 181 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.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- 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.
6a.- 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.
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. 515928 de data 17.04.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost Const. Instal. i Obres

217,89 €
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Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

54,47 €
272,36 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.089,45 € 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.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. R. S. G. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN GARATGE AL C. SANT FRANCESC, 10.
Vista la sol·licitud del Sr. R. S. G., de llicència de primera ocupació de l’enderroc de l
’habitatge i construcció d’un garatge situat al c. Sant Francesc, 10 de La Plana, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. R. S. G., la llicència de primera ocupació de la construcció d’un
garatge situat al c. Sant Francesc, núm. 10 de La Plana.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 515922 de data 16.04.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

139,34 €
139,34 €

0€

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.
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- SOL·LICITUD DEL SR. S. D. M. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’ESCOLA
UNIVERSITARIA DE TURISME I OCI.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. S. D. M., el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’ampliació i reforma de l’escola de Turisme i Oci de Vila-seca, per un import de 2.897,50
€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 12 DELS
TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES DE TIPUS ESFÈRIC DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA (1A. FASE), A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2011, d’adjudicació dels
treballs d’adequació de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca
(1a .Fase).
Vista la certificació núm. 12 presentada per SATEM, 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’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 12 corresponent als treballs d’adequació
de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca (1a Fase) realitzats
per SATEM, per un import de 77.188,24 € sense IVA, 13.893,88 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 91.082,12 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 OF8583 del pressupost municipal.
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4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS DE REPOSICIÓ DE LA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA PLAÇA MANUEL DE FALLA DE LA PINEDA.
Vist que amb motiu de les obres de reparació del paviment asfàltic de la Plaça Manuel de
Falla de La Pineda un cop finalitzades aquestes, serà necessària la renovació de la
senyalització horitzontal de l’actual pàrking.
Tenint en compte que s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses, i vista la proposta de
Tallers Baix Camp que ha presentant un pressupost per import de 429,00 € sense IVA i
77,22 € en concepte d’IVA, que fan un total de 506,22 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Tallers Baix Camp, 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
2012.13.15100.61900 RC-8552 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Tallers Baix Camp, el contracte menor d’obres per la
senyalització horitzontal de la Plaça Manuel de Falla, de La Pineda, presentant un
pressupost per import de 429,00 € sense IVA i 77,22 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 506,22 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 506,22 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2012.13.15100.61900 RC-8552 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Tallers Baix Camp, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS DE REPARACIÓ DEL
PAVIMENT DE LA CAPA DE RODAMENT DEL PARQUING PÚBLIC DE LA PLAÇA
MANUEL DE FALLA.
Vist que amb motiu del mal estat de conservació del ferm del pàrking de la Pl. Manuel de
Falla, es fa necessària la reparació del a capa de rodament de la calçada de la plaça, fins
a un gruix de 4 cm. d’aglomerat asfàltic tipus D-8 d’origen granític.
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S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteres SA especialitzada en
l’execució de ferms de tipus asfàltics, per a una superfície aproximada de 875 m2, que ha
presentant un pressupost per import de 12.337,50 € sense IVA i 2.220,75 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 14.558,25 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteres SA , 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 2012.13.15100.61900 RC-8549 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel
Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques,
aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó
de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteres SA, el contracte menor
d’obres per la reparació del paviment de la capa de rodament del pàrking públic de la Plaça
Manuel de Falla de La Pineda, presentant un pressupost per import de 12.337,50 € sense
IVA i 2.220,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 14.558,25 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 14.558,25 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2012.13.15100.61900 RC-8549 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteres SA, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
L’ELABORACIÓ DE DIFERENTS PLANS DE SENYALITZACIÓ EN EL MUNICIPI.
Durant el procés d’elaboració del pla director direccional del municipi de Vila-seca, s’ha
detectat tot un seguit de mancances que haurien de ser subsanades mitjançant l’elaboració
dels següents plans específics de senyalització, que serien els següents:
- Pla de senyalització exterior del municipi : En la xarxa de carreteres que transcorre per tota
la perifèria del nostre terme municipal, de competència d’altres administracions públiques,
no es garantitza la continuïtat de la senyalització del “pol” Vila-seca, comportant aquest fet
molta confusió per a totes aquelles persones que ens volen visitar.
- Pla de senyalització del casc antic i altres espais amb equipaments públics : Hi ha uns
equipaments públics amb molta afluència de visitants, con són el campus educatiu-esportiu
de Vila-seca, i l’espai d’equipaments de La Pineda. A més el propi casc antic de Vila-seca,
amb motiu de la recent peatonalització requereix una senyalització direccional adaptada a
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l’accessibilitat dels equipaments des dels diferents aparcaments de vehicles situats a la
perifèria del casc antic.
- Pla de senyalització d’espais d’interès turístic patrimonial, històric i natural del nostre
municipi: Com que es disposa en el municipi d’un elevat nombre de punt d’interès turístic,
es fa necessària la redacció d’un pla de senyalització i informació urbanística a traves dels
codi QR on es relacionin tots i cadascun dels punt d’interès.

Vist el pressupost presentat per l’empresa SISMOTUR, per import de 5.900,00 € sense IVA
i 1.062,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.962,00 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2012.13.15500.61900 RC-3916 del pressupost municipal, i vist l’informe
emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SISMOTUR, el contracte menor de servei per a l’elaboració
de diferents plans de senyalització del municipi, presentant un pressupost per import de
5.900,00 € sense IVA i 1.062,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.962,00 € (IVA
inclòs).

SEGON.- Aprovar la despesa de 6.962,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15500.61900 RC-3916 del pressupost municipal

.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa SISMOTUR, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA PER CLOS BARENYS, SL AMB
B43918531, D’INICI DE L’ACTIVITAT L’OBERTURA D’UNA ACTIVITAT DE
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RESTAURANT PER A CELEBRACIONS, CONVENCIONS, CURSOS DE CATA, ZONA
AUDIO I FESTA DEL VI A L’ADREÇA DISSEMINAT NÚM. 180 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CLOS BARENYS, SL B43918531, d’inici de l’activitat l’obertura
d’una activitat de restaurant per a celebracions, convencions, cursos de cata, zona audio i
festa del vi a l’adreça disseminat núm. 180 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 3.320,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.510847), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA PER FLIGHSTAR TEAM EUROPA, SL
AMB NIF NIF. B25205352, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT
DE CENTRE DE SUPORT FAMILIAR A L’ADREÇA AV. DE RAMON D'OLZINA, 12 DE
VILA-SECA.
Amb la comunicació va demanar el canvi d’activitat de ludoteca a centre de suport familiar
i segons l’enginyer municipal ha informat favorablement l’activitat i així com els fonaments
de dret.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per FLIGHSTAR TEAM EUROPA, SL, amb NIF NIF. B25205352,
d’inici de l’activitat l'obertura d'una activitat de centre de suport familiar a l’adreça av. de
Ramon d'Olzina, 12 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 517.50,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 476598), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Donar de baixa l’activitat de ludoteca.
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C) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 25/11//2011 REGISTRE D'ENTRADA 7296
PER J. M. S. AMB NIF 26458177N, D’INICI DE L’ACTIVITAT L’OBERTURA D’UN BAR
A L’ADREÇA RB. CATALUNYA, 11 BAIXOS 3 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per J. M. S., amb NIF 26458177N, d’inici de l’activitat l’obertura d’un
bar a l’adreça Rb. Catalunya, 11 baixos 3 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 750,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 510420), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

D) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 13/04/2012 NÚM. 2648 PER M. F. F- AMB
NIF. X5673633Q, D’INICI DE L’ACTIVITAT BAR AMB FLECA PASTISSERIA A
L’ADREÇA TENOR JOSEP FORASTÉ, 12 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per M. F. F. NIF. X5673633Q, d’inici de l’activitat bar amb fleca
pastisseria a l’adreça Tenor Josep Forasté, 12 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.125,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 514972), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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E) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER S. A. P. AMB Y1107148B, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN CENTRE DOCENT D’EXPRESSIÓ CORPORAL A
L’ADREÇA POLÍGON TECNOLÒGIC ALBA PARC A-001 NAU 4 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat i vist els fonaments de dret.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per S. A. P., amb NIF Y1107148B, d’inici de l’activitat l'obertura d'un
centre docent d’expressió corporal a l’adreça Polígon tecnològic Alba parc A-001 nau 4
de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.390,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 511227), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR INICI AL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL
PEL L’ANY 2012.
Ates que la Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el 26 de març de 2012,
va aprovar un Pla d’Ocupació municipal per l’any 2012 , com a mesura de foment de
l’ocupació, dedicat al manteniment i conservació del parc periurbà de la Torre d’en Dolça
a Vila-seca, on està previst contractar 10 persones aturades a temps parcial (70%) amb
la categoria de peons ordinaris de jardineria durant un termini de 6 mesos.
Tenint en compte allò que disposa l’article 3.del RDL 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, que limita la contractació laboral temporal únicament a casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents e inajornables.
Considerant que l’adopció de mesures per al foment de l’ocupació, destinades a persones
aturades de llarga durada, sense recursos econòmics i amb càrregues familiars, tenen
caràcter excepcional en l’actual context de crisi econòmica global.
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Vist l’informe emès de forma conjunta pel SOCE i l’EBAS sobre el procés de selecció de
les persones proposades per a formar part de l’esmentat Pla d’Ocupació 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 selecció dels candidats per a formar part del Pla d’Ocupació
municipal 2012, que consistirà en una acció formativa prèvia i una contractació laboral
temporal de sis mesos a temps parcial (70% de jornada):
SEGON.- Donar inici amb data 15 de maig a l’acció formativa en Competències Clau
(habilitats personals, habilitats socials i recerca activa de feina) i Prevenció de Riscos
Laborals, amb un total de 40 hores que seran impartides pel propis tècnics municipals.
TERCER. Contractar als candidats que hagin superat amb aprofitament el període
formatiu, per iniciar el contracte laboral, amb la categoria de peons ordinaris de jardineria,
a temps parcial (70%) durant el termini de 6 mesos, comprès entre l’1 de juny de 2012 i el
30 de novembre de 2012.
QUART. La despesa d’aquestes contractacions s’imputarà a càrrec de la partida 2012
15.92000 14300 (R.C. 5258) del vigent pressupost municipal.
CINQUÈ.- Prorrogar el contracte laboral del Sr. Jaume Gancholas Veciana, amb la
categoria d’encarregat de l’equip de treballadors del pla d’ocupació, fins el 30 de
novembre de 2012 amb les mateixes condicions del seu contracte actual.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’EBAS i al SOCE.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
CONTRACTIN PERSONES QUE HAGIN PARTICIPAT EN EL PROCÈS FORMATIU
DEL PLA DE DINAMITZACIÓ LABORAL 2012.
A) Sol·licitud de l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA, d’incentiu per a
la contractació 6 treballadors durant sis mesos a jornada complerta, mitjançant una oferta
de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius 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:
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PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA,
d’un incentiu per a la contractació 6 treballadors durant sis mesos a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.750 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 AD-7204 del
pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA

B) Sol·licitud de l’empresa R. M. A.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa R. M. A., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballadors durant sis mesos a jornada complerta, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius 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 sol·licitud presentada per l’empresa R. M. A., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 AD-7840 del
pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Ramon Martí Arias.
C) Sol·licitud de l’empresa CYRA SALOU, SA
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CYRA SALOU, SA, d’un incentiu per a la
contractació de quatre treballadors durant sis mesos a jornada complerta, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
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Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa CYRA SALOU, SA, d’un incentiu
per a la contractació de quatre treballadors durant sis mesos a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 AD-7842 del
pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CYRA SALOU, SA.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL COMPTE DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CLUB D’ATLETISME VILA-SECA, PER L’ANY 2012.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Atletisme Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2012.
Vist l’informe de fiscalització 12-2012-225 favorable signat per l’Interventor , i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel club Atletisme, mitjançant
factures, per un import de 1.152,82 €, com a justificants a compte de la subvenció concedida
al Club Atletisme Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.152,82 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (RC-2810) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

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

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL 1R TRIMESTRE DE 2012 DEL
DIFERENTS SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’adjunta el
repartiment desglossat del primer trimestre de l’any 2012 dels diversos serveis socials
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que presta l’esmentat Consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de març de 2009 ,
serveis que ténen un import de 38.080,59 €.
Vist que la renovació del Conveni aprovat per la Junta de Govern Local el dia 31 de gener
de 2011 no ha estat denunciada per cap de les dues parts per la qual cosa queda renovat
per a l’any 2012 amb les mateixes condicions del conveni inicial i amb una previsió de
despeses de 167.554,55 €.
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 liquidació del primer trimestre de l’any 2012 del repartiment
desglossat dels diferents serveis socials que presta el Consell Comarcal del Tarragonès:
Xarxa de Serveis Socials
SAD dependència
SAD risc

26.342, 88 €
1.861,87 €
8,13 €

Transport adaptat

7.227,70 €

Immigració

2.640,00 €

SEGON. L’import d’aquesta liquidació s’imputarà a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADRC 8492.
TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent esmentat pel Consell Comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS DEL MUNICIPI PER AL SEU FUNCIONAMENT DURANT L’ANY 2012.
Vistes les sol·licituds de subvencions ordinàries presentades per entitats del municipi per
al seu funcionament i per activitats diverses que es portaran a terme durant l’any 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:
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PRIMER. Concedir subvencions a les entitat que s’indiquen pel funcionament ordinari i
per a activitats culturals i de lleure que es portaran a terme durant l’any 2012.
Associació de Gent Gran
Esplai Sant Esteve, Vila-seca

3.578 €

Associació de Jubilats i Pensionistes
La Pineda

1.969 €

Esplai de Gent Gran La Plana

600 €

Lliga contra el Càncer de les Comarques
de Tarragona, quota anual

710 €

SEGON. Aquestes subvencions s’imputaran a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000
del vigent pressupost municipal RC 7807, 7809, 7811 i 7812.
TERCER. Concedir una subvenció de 1.809,50 euros a l’Esplai de Gent Gran la Plana
per poder atendre el pagament de les despeses derivades de l’atenció i suport a les
dependències de l’Associació durant l’any 2012, a càrrec de la partida
2012.14.2300.48000 del vigent pressupost municipal RC 7813.
Aquesta subvenció es farà efectiva per trimestres vençuts mitjançant l’aportació d’un
rebut justificatiu de la subvenció d’acord amb el desglossament següent:
Gener a març
Abril a juny
Juliol a setembre
Octubre a desembre

452,37 euros
452,37 euros
452,37 euros
452,37 euros

QUART. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
les entitats, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament per a cap concepte.
CINQUÈ. Les subvencions pel funcionament normal de l’entitat han d’estar justificades el
dia 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
SISÈ. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text: “Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
SETÈ. 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
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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, així com
també la difusió i publicitat efectuades.
VUITÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SUBVENCIÓ A CÀRITES PARROQUIAL PER A
L’ANY 2012.
Vista la sol·licitud de subvenció ordinària presentada per Càritas Parroquial de Vila-seca, en
què demana la renovació de la col·laboració que anualment l’Ajuntament de Vila-seca li
concedeix per atendre despeses de caràcter social.
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 donatiu de 1.862 € a Càritas Parroquial de Vila-seca en concepte
de col·laboració anual i per atendre despeses de caràcter social durant l’any 2012.
SEGON. Aquesta subvenció s’imputarà a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal RC 7201.
TERCER. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec
de les escoles, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència
amb l’Ajuntament per a cap concepte.
QUART. Les subvencions pel funcionament normal de l’entitat han d’estar justificades el
dia 15 de desembre de 2012 Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text: “Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
SISÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les
dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. S’entregaran conjuntament amb
una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la Secretaria de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, així com
també la difusió i publicitat efectuades.
SETÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
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7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS SERVEIS D’AJUDA A
DOMICILI.
Vistes les propostes fetes per l’EBAS, favorables a la concessió de diferents serveis
d’ajuda a domicili de la dependència mitjançant una treballadora familiar o una auxiliar de
la llar,
Vist que el Servei d’Atenció Domiciliària el gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès,
d’acord amb el Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col.laboració entre
el Departament de Benestar Social i Família el Consell, en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social signat en data 25 de juliol de 2008.
Vist que el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, des de l’any
1993, venen mantenint subscrit un conveni per tal de regular el finançament de dit servei,
i que aquest conveni ha estat modificat recentment per tal d’adaptar-lo a les prescripcions
que determina la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, i a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupostos dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’esmentada llei estableix que el servei bàsic d’ajuda a domicili serà
finançat de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya,
l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist que des del Departament de Serveis Socials s’ha elaborat el pressupost del cost del
servei, amb el detall de l’aportació del Consell Comarcal del Tarragonès així com de
l’aportació municipal.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons acreditant l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient per afrontar la despesa
Així doncs, a la vista de tot això, i tenint en compte únicament les circumstàncies
objectives que requereix la legislació vigent, 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 prestació d’un servei d’atenció domiciliària a nom de Carme
Domenech, a raó de 10 hores mensuals, mitjançant treballadora familiar, amb efectes del
dia 15 de març i fins el 31 de desembre de 2012.
L’import de la despesa que anirà a càrrec de l’Ajuntament és de 317,93 €.
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SEGON. Aprovar la prestació d’un servei d’atenció domiciliària a nom d’Antonio
Fernández Molero, a raó de 10 hores mensuals mitjançant treballadora familiar, amb
efectes del dia 2 d’abril i fins el 31 de desembre de 2012.
L’import de la despesa que anirà a càrrec de l’Ajuntament és de 317,93 €.
TERCER. Aprovar la prestació d’un servei d’atenció domiciliària a nom de Pilar
Hernández Boix, a raó de 15 hores mensuals mitjançant treballadora familiar, amb
efectes del dia 2 d’abril i fins el 31 de desembre de 2012.
L’import de la despesa que anirà a càrrec de l’Ajuntament és de 476,90 €.
QUART. Aprovar la prestació d’un servei d’atenció domiciliària a nom de Salustiana
Martínez Encina, a raó de 22 hores mensuals mitjançant una auxiliar de la llar, amb
efectes del dia 2 d’abril i fins el 31 de desembre de 2012.
L’import de la despesa que anirà a càrrec de l’Ajuntament és de 735,13 €.
CINQUÈ. Aprovar la prestació d’un servei d’atenció domiciliària a nom de M. Francisca
Tudela Martínez, a raó de 25 hores mensuals mitjançant una auxiliar de la llar, amb
efectes del dia 2 d’abril i fins el 31 de desembre de 2012.
L’import de la despesa que anirà a càrrec de l’Ajuntament és de 720,14 €.
SISÈ. Ampliar el servei d’atenció domiciliària del Sr. Juan Alfaro Amaya, a raó de 22
hores mensuals mitjançant una treballadora familiar, amb efectes del dia 1r de gener i fins
el 31 de desembre de 2012.
L’import de la despesa que anirà a càrrec de l’Ajuntament és de 1.426,29 €.
SETÈ. Endossar el pagament de l’aportació municipal per import de 4.012,02 € 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
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC 8488.

VUITÈ..- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, als interessats, a
l’EBAS i a la Intervenció Municipal.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DELS SERVEIS DE
MENJADOR DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI.
Vista la relació de justificants presentats per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil, primària i secundària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mes de març de 2012, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
de’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjadors
dels centres d’educació infantil, primària i secundària del municipi corresponents al mes
de gener de 2012 aprovats per la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 22.312,44 €
a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal, d’acord amb
el següent detall:
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
Cal.lípolis
La Plana
Vila-seca

5.143,05
4.377,40
1.555,40
3.070,64
129,15
3.339,00
1.745,95
2.951,85

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

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE DESPESES DE LLOGUER DE
DIFERENTS VEINS DEL MUNICIPI.
Vista la relació de justificants presentats per diferents veïns del municipi que corresponen
a despeses de lloguer dels seus habitatges, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de’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 lloguer
corresponents a febrer, març, entrada i dipòsit i abril de 2012, aprovats per la Junta de
Govern Local de dates 6 de febrer i 16 d’abril de 2012
SEGON. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per un servei
d’ortodòncia aprovat per la Junta de Govern Local de data 12 de març de 2012.
TERCER. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.293 € a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal,.
TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la justificació.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L’AMPA DE LA
LLAR D’INFANTS L’ACLUCA.
Vista la instància presentada per la presidenta de l’Associació de Mares i Pares de la llar
d’infants L’Acluca de Vila-seca, on demana una subvenció per poder desenvolupar activitats
extrascolars com a complement de les que fa la direcció del centre.
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 L’Acluca per portar a terme activitats lúdiques i culturals que es complementin amb
les que ja porta a terme la llar d’infants i activitats extraescolars durant l’any 2012, a càrrec
de la partida 2012.14 32100 48900 del vigent pressupost municipal RC9143.
SEGON. 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.
TERCER. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text: “Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
QUART. 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.
CINQUÈ. Les subvencions han d’estar justificades per tot el dia 15 de desembre de 2012.
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 la presidenta de l’AMPA de la llar d’infants L’ACLUCA i a la
Intervenció Municipal de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
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8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE RUS DE NIVELL
INICIAL, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la gran acceptació dels cursos de rus inicial i rus mig, per part dels treballadors i
empresaris del sector turístic, i atès la demanda de personal amb domini d’aquest idioma.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic del municipi, tenint en
compte l’augment de turistes procedents d’aquest país.
Vist el pressupost presentat pel centre de formació CEP FRADA S.L. per al curs
programat, amb un import de 1.500 euros i atès que hi ha consignació suficient per a la
realització del curs.
Atès el preu públic que figura al peu del curs en la guia de formació que s’incorpora a
l’expedient, 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 rus nivell inicial, 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 1.500 euros per al pagament del curs de
rus inicial al centre de formació CEP FRADA S.L, a càrrec de la partida
2012.14.24100.22699, R.C.9568 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Centre
de Formació CEP FRADA S.L.
9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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