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

DATA:
LLOC:
HORARI:

28 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 21 DE MAIG DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 21 de maig de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
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PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ ORDINÀRIA DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. A. C., ( Registre d’entrada núm. 3055, del 4 de
maig de 2012), en la qual demana el fraccionament en el pagament de la Liquidació
Ordinària de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
expedient núm. 11/0293, generada per la transmissió de la finca situada al c. Monestir de
Poblet núm. 7 Esc. 1 2n 16a, de Vila-seca, i d’import total de 1.698,94 €.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. A. A. C. el següent fraccionament en el pagament de la
Liquidació Ordinària expedient núm. 11/0293, d’import total 1.698,94 € de principal, més
el interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat
bancària amb data límit següents:
VENCIMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30-06-2012
31-07-2012
31-08-2012
30-09-2012
31-10-2012
30-11-2012
31-12-2012
31-01-2013
28-02-2013
31-03-2013
30-04-2013
31-05-2013

IMPORT FRACCIONAT
143,26 €
143,80 €
144,40 €
145,20 €
145,58 €
146,19 €
146,79 €
147,37 €
147,93 €
148,55 €
149,11 €
149,80 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012023.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 16 de
maig 2012, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2012023 per un import de
152.667,32 euros.
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4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DE LA
PRIMERA FASE DE LA REORDENACIÓ DELS SENTITS DE CIRCULACIÓ DE
VEHICLES DEL NUCLI ANTIC.
La implantació de la primera fase de la reordenació del sentit de circulació de vehicles en el
nucli antic de Vila-seca, fa necessària la modificació de la senyalització vertical i horitzontal
actuals, així com la col·locació de noves zones d’estacionament limitat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Taller Baix Camp , per import de 6.066,72 €
sense IVA i 1.092,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 7.158,73 € (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 D-9960 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per
les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com
a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article
111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Taller Baix Camp, el contracte menor de subministrament i
col·locació de la senyalització vertical i horitzontal de la primera fase de la reordenació del
sentits de la circulació de vehicles del nucli antic, presentant un pressupost per import de
6.066,72 € sense IVA i 1.092,01 € en concepte d’IVA, que fan un total de 7.158,73 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.158,73 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15500.61900 D-9960 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Taller Baix Camp, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
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- SOL·LICITUD DEL SR. J. G. LL. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA REFORMA I
AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL C. SAN PERE, 60
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. G. Ll. de llicència municipal per a la reforma i ampliació d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. Sant Pere, núm. 60 de Vila-seca, 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.- Deixar en suspens la sol·licitud del Sr. J. G. Ll. la llicència municipal núm.
42/12 per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. Sant Pere, 60 de
Vila-seca, fins que no procedeixi a esmenar les deficiències següents:
1a.- S’haurà de modificar l’ampliació de la golfa a la part interior de l’edifici, per tal de no
superar el volum format per l’alçada reguladora i la pendent del 30% de la coberta.
2a.- S’haurà d’especificar si existeix modificació a la façana. Amb el cas que s’actuï a la
mateixa, s’haurà de complir amb la normativa estètica del casc antic i en concret el color
de la façana que haurà de ser terròs i autoritzat pel Serveis Tècnics abans de fer
l’aplicació.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES DE
PRIMERA OCUPACIÓ.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SAN YAGO DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ PER LA REHABILITACIÓ D’UNA
PISCINA AL P. PAU CASALS, NÚM. 74 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici San Yago, de llicència de
primera ocupació de la rehabilitació de la piscina al P. Pau Casals, núm. 74 de La Pineda,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici San Yago la llicència de
primera ocupació per la rehabilitació d’una piscina al P. Pau Casals, núm. 74 de La
Pineda.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 511117 de data 07.03.12 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

44,25 €
44,25 €

0€

B) SOL·LICITUD DE CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM DE
RESIDUS A L’AUTOVIA TARRAGONA-SALOU, KM. 3,8 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Clariant Ibérica Producción SA, de llicència de primera ocupació per
la construcció d’un magatzem de residus a l’autovia Tarragona-Salou, km. 3,8 de Vilaseca, 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 Clariant Ibérica Producción SA la llicència de primera ocupació per
la construcció d’un magatzem de residus a l’Autovia Tarragoa-Salou, km. 3,8 de Vilaseca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 510739 de data 11.01.12 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:

892,53 €
892,53 €

0€
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4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SAN YAGO DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER LA REHABILITACIÓ DE LA PISCINA SITUADA AL P.
PAU CASALS, NÚM. 74 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici San Yago, el retorn de la
fiança dipositada per les obres de rehabilitació de la piscina situada al P. Pau Casals,
núm. 74 de La Pineda, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN SA DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM DE RESIDUS A
L’AUTOVIA TARRAGONA-SALOU, KM. 3,8 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Clariant Ibérica Producción SA, el retorn de la fiança dipositada per
les obres de construcció d’un magatzem de residus a l’Autovia Tarragona-Salou, km. 3,8
de Vila-seca, per un import de 1.785, 05 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
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Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i atesa la propsota
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
RENAULT CLIO
APRILIA SONIC 50
CITROEN JUMPER
JEEP CHEROKEE

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-6298-AP
C-2967-BNS
2662-FCV
8404-CPN

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal i al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES RESOLUCIONS DE RECLAMACIONS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

A) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS CORPORALS (EXP. 671/2011), INTERPOSADA CONTRA
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Vist l’escrit presentat per la Sra. M. P. C. F. el 14-11-2011 (RED 6597/11), pel que
formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió
patida el dia 25-6-2011 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal
estat de les peces que envolten l’escocell d’un arbre a l’alçada del c. Amadeu Vives, núm.
9 del nucli de la Pineda del terme municipal de Vila-seca.
Atès que la reclamació de la Sra. C. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que l’escrit de reclamació conté els elements que resulten indispensables
(paràmetres d’exercici i d’admissibilitat de l’acció) per a iniciar la tramitació, conforme
estableixen l’art. 6 del RD. 429/1993, de 26 de març, i l’art. 70 de la Llei 30/1992, de 26

7

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Atès que res no cal objectar en relació amb la legitimació activa de la part reclamant, ni
en quan a la legitimació passiva de l’Ajuntament de Vila-seca, atesa la titularitat de la via
pública a la qual s’imputa la producció del fet que presumptament ha originat la causa del
dany (art. 66.3.l) del D L 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que la interessada acompanya la documentació que ha considerat pertinent als seus
interessos a l’hora de justificar la relació causal entre la lesió soferta i el funcionament del
servei públic implicat, valorant la quantia indemnitzatòria reclamada en 3.012,38 €; i
concretant els mitjà de prova que utilitza en suport al seu dret (documental: informes
mèdics i acta notarial).
Atès que en data 2-04-12 es va atorgar un termini de 10 dies per tal que la Sra. Mª Pilar
Corniel Ferrer aportés a l’expedient de responsabilitat patrimonial i/o proposés altres
mitjans de prova que estimés oportuns al seu interès, per a la justificació determinant de
l’existència de la relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el
funcionament del servei públic imputat; sense que transcorregut el terminin concedit
s’acredités la proposició de cap nova prova al respecte.
Atès que en data 25-04-12 l’instructor de l’expedient 671/11 va declarar d’ofici la
suspensió del procediment general i la iniciació d’un procediment abreviat, de conformitat
amb l’art. 14 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, i va posar de manifest a totes les
parts interessades en el procediment el contingut íntegre de l’expedient administratiu als
efectes previstos per l’art. 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i l’art. 11 del Reial
Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que transcorregut el termini d’audiència concedit no es van formular al·legacions ni
presentar documents o justificants per part de la reclamant, per la qual cosa se la té per
desistida del seu dret i per realitzat el tràmit.
Atès que de l’expedient no resulten proves per acreditar tant que la caiguda es produí en
el lloc especificat com que fou conseqüència de l’estat deficient de la vorera, ni de
l’escocell.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment.
Atès que la Policia Local informa en data 13-04-12 que no existeix constància de
l’incident al·legat per la reclamant.
Atès que l’àrea de Serveis Públics informa en data 17-04-12, esquemàticament resumit
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan no s’aprecia
més que una mínima imperfecció de les peces que envolten l’escocell, la qual no és
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causa suficient per derivar en caiguda i les conseqüències que es pretenen, ja que el
desperfecte apreciat és superficial, insignificant i no suposava risc de cap mena.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 14 de maig de
2012, la qual conclou que és criteri desestimatori el de l’instructor de l’expedient per
manca d’acreditació del nexe causal entre el funcionament del servei públic i la caiguda
patida per la Sra. C..
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
M. P. C. F., Exp. núm. 671/2011, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessada per al seu coneixement, amb indicació
dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia
asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.

B) INADMISSIÓ, PER PRESCRIPCIÓ, DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL, FORMULADA PER LA SRA. M. R. R. S. CONTRA L’AJUNTAMENT DE
VILA-SECA
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28-11-2011 es va resoldre desestimar el
recurs de reposició interposat pel lletrat Sr. A. G. B., en nom i representació de la Sra. M.
R. R. S., contra l’acord de la Junta de Govern Local de 10-10-2011, pel qual es declarava
no admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial: Exp. 328/11, per manca
d’acreditació de la representació activa i, en conseqüència, confirmar en tots els seus
extrems la resolució impugnada.
L’últim acord advertia a la part reclamant que el desistiment tenia efectes únicament
procedimentals, no afectant la substantivitat dels drets, ja que la part desistida els podria
esgrimir en un altre procediment diferent sempre i quan l’escrit de reclamació contingués
tots els elements que resultessin indispensables (paràmetres d’exercici i d’admissibilitat)
per a l’exercici de l’acció.
Atès que mitjançant correu certificat de data 16.5.12 (RED 3374/12 de 18-5-12), el lletrat
Sr. A. G. B., en nom de la Sra. M. R. R. S. -novament sense acreditació de la
representació activa- repeteix petició d’indemnització econòmica per la lesió de 5 d’agost
de 2010.
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Atès que la regla general de Dret Civil (art. 1968.2 Cc) i l’art. 142.5 de la Llei 30/1992
(LRJPAC) estableixen que “el dret a reclamar prescriu a l’any de produït el fet o acte que
motiva la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu”, matisant que en cas de
danys de caràcter físic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la
curació o la determinació de l’abast de les seqüel·les; norma que reitera l’art. 42 del
Reglament dels procediments de les administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març. En
conseqüència, el transcurs d’un any sense que la persona legitimada exerciti el dret
produirà l’efecte de l’extinció del dret mateix.
Atès que, en qualsevol cas, la pretensió de la Sra. M. R. R. S. pot considerar-se, com a
subsumible en l’institut de la prescripció extintiva, el qual té com a component bàsic el
transcurs del temps durant el qual un dret no ha estat exercitat pel seu titular, amb
conseqüència de què l’acció prescriu pel mer transcurs del temps fixat per la Llei. La
inadmissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra R. procedeix,
en aquest cas concret, per estar motivada en el fet que ha estat formulada
extemporàniament, i que en termes processals és un supòsit excloent típic, previst
especialment per a rebutjar pretensions tardies.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel
lletrat Sr. A. G. B., en nom i sense representació activa de la Sra. M. R. R. S. (Exp.
328/2011), de conformitat amb les argumentacions tècniques i jurídiques de la part
expositiva del present acord, per entendre que ho impedeix el fet d’estar davant d’una
pretensió extemporània perjudicada pels efectes de la prescripció.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, amb indicació que contra la
mateixa, en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa dels Jutjats de
Tarragona.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I CREU ROJA, ANY 2012.
Atès que és competència municipal la prestació dels serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges d’acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 115 de la Llei 22/88 del 28 de
juliol de Costes de 1988 i l’Ordre de 31 de juliol de 1972 (Presidència) sobre mesures de
seguretat a les platges.
Atès que Creu Roja, Institució Auxiliar dels poders públics, incideix plenament en la
prestació de serveis d’auxili, vigilància, salvament i socorrisme de les platges urbanes que
configuren el marc d'actuació respecte a les competències abans esmentades.
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Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i l’Assemblea
Local de Creu Roja per al desenvolupament dels dispositius integrals d’auxili, socorrisme i
salvament dels banyistes usuaris de les platges urbanes del municipi de Vila-seca, així
com en la participació i suport directa en altres programes municipals que requereixin
accions de prevenció per a garantir la salut i seguretat de les persones, sempre sobre la
base de protocols de coordinació, comunicació operativa i informació establerts entre
ambdues institucions.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i
l’Assemblea Local de Creu Roja desenvolupament per part de l’Assemblea Local de Creu
Roja Vila-seca dels dispositius integrals de d’auxili, socorrisme i salvament dels banyistes
usuaris de les platges urbanes del municipi de Vila-seca, així com en la participació i
suport directa en altres programes municipals que requereixin accions de prevenció per a
garantir la salut i seguretat de les persones, sempre sobre la base de protocols de
coordinació, comunicació operativa i informació establerts entre ambdues institucions per
a l’any 2012, que s’adjunta a l’expedient.
SEGON. Notificar els present acord a la Creu Roja Local de Vila-seca i a l’nterventor de
l’Ajuntament.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ D’UN PLA DE FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT.
El Ple de la Corporació en sessió de data 27 d’abril de 2012 va aprovar la creació de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca, el Reglament d’ús i funcionament de la Seu
electrònica, i el Reglament d’ús i funcionament del registre electrònic municipal.
Així mateix es va acordar Iniciar els tràmits per a contractar la redacció d'un pla de
formació global en l'àmbit de l'Administració Electrònica per tal d’aconseguir una visió
d'utilització estratègica en el personal electe i directiu, una capacitació de les noves eines
i instruments en el personal que ha d'utilitzar-les i un coneixement suficient per a la resta.
Atès que els requeriments tècnics de la prestació d’aquest servei consisteixen en la
Elaboració d’un pla de formació electrònica per al conjunt del personal al servei de
l’Ajuntament, també l’electe i el directiu, i el seu seguiment
Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb l’empresa Cesc-IT, la qual ofereix la
complerta col·laboració i assessorament tècnic requerits pel preu final 7.500,00 €, l’Iva
exclòs.
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Atès que l’art. 10 del RDL.3/2011, de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis
com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament
d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament,
entre els quals hi tenen cabuda els contractes d’assistència tècnica per a la posta en marxa
i el manteniment de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós d ela Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica per a la redacció d'un pla de
formació global en l'àmbit de l'Administració Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca,
amb una durada compresa entre el tercer trimestre de 2012 i el segon trimestre del 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa Cesc-IT (NIF B-65399735), amb un preu total
de 8.850,00 €, l’ IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2012.15.92000.22706 (RC 9974) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER AL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN LA POSTA EN MARXA I MANTENIMENT DE
LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT.
El Ple de la Corporació en sessió de data 27 d’abril de 2012 va aprovar la creació de la Seu
Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca, el Reglament d’ús i funcionament de la Seu
electrònica, i el Reglament d’ús i funcionament del registre electrònic municipal.
Així mateix es va acordar iniciar els tràmits per a contractar l'assistència tècnica de
continuïtat per a la Seu Electrònica de l'Ajuntament
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Atès que els requeriments tècnics de la prestació d’aquest servei consisteixen en la
prestació de l’assistència en la edició de continguts a nivell d’usuari i a nivell tècnic; en el
suport tecnològic en el hardware i software de la seu; en la revisió mensual de l’estat
operatiu i normatiu de la seu electrònica amb proposta d’incorporació de solucions de
terceres parts o amb desenvolupament específic; en anàlisi i estudi per la incorporació de
noves funcionalitats que es requereixin i en l’avís d’alertes normatives i vigilància de nous
requeriments imposats per la normativa.
Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb l’empresa Cesc-IT, la qual ofereix la
complerta col·laboració i assessorament tècnic requerits pel preu final 10.500,00 €, l’Iva
exclòs.
Atès que l’art. 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis
com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament
d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament,
entre els quals hi tenen cabuda els contractes d’assistència tècnica per a la posta en marxa
i el manteniment de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós d ela Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica i suport en la posta en
marxa i el manteniment de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca, amb una
durada compresa entre l’1 de juny de 2012 fins el 31 de desembre de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa Cesc-IT (NIF B-65399735), amb un preu total
de 12.390,00 €, l’ IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2012.12.92000.21600 (RC9975) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

13

5.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REORDENACIÓ DELS SENTITS DE LA
CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN EL NUCLI DE VILA-SECA.
Per indicació del President de la Comissió, el Cap de la Policia Local fa una exposició
audiovisual de la proposta de la reordenació dels sentits de la circulació de vehicles en el
nucli antic de Vila-seca.
Des de l’any 2004 l’Ajuntament de Vila-seca està executant la renovació integral del nucli
antic havent aconseguit, d’una banda, suprimir barreres arquitectòniques mitjançant la
implementació general de plataformes úniques i, de l’altra, millorar la convivència i
l’equilibri d’aprofitaments urbans entre els vianants i el trànsit rodat.
Tot i això, i degut a l’estructura urbana del nucli antic i a l’encara alta i innecessària
densitat de vehicles en transit, cal seguir millorant la mobilitat circulatòria. Procés, aquest,
directament relacionat amb l’alliberament de l’espai viari com a única solució viable per a
garantir la qualitat de vida i seguretat dels ciutadans i per compatibilitzar els usos i
funcions de l’espai públic comú.
Atès que la LRBL atribueix als municipis la competència per a l’ordenació del trànsit de
vehicles i persones en les vies urbanes, i al fet que la Llei de mobilitat reconeix als
municipis la iniciativa per a l’impuls i la implementació d’un model de mobilitat propi.
Atès que a través d’un grup de treball de les diferents àrees de l’Ajuntament afectades
dirigit per l’Alcaldia, i amb l’objectiu d’obtenir un model de mobilitat sostenible, integrador,
segur i compatible amb el desenvolupament de l’activitat econòmica i social de la ciutat,
s’ha procedit a l’anàlisi i avaluació del flux circulatori, a la diagnosi dels diferents
escenaris i alternatives possibles i de les mesures concretes a aplicar.
Atès que els indicadors clau d’aquesta planificació estratègica per a aconseguir un
equilibri sostenible entre els elements han estat: qualitat de vida (menys fums, menys
sorolls, distribució de l’espai solidària, restricció del trànsit de pas), seguretat viària
(prioritzar el vianant al vehicle i facilitar les vies de sortida ), millora de les condicions de
l’entorn, sostenibilitat de les zones de parada, racionalitat de disseny, i la lògica
minimització del nombre de senyals (millora paisatge urbà).
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la reordenació dels sentits circulatoris del nucli antic de Vila-seca de
conformitat amb la planificació formulada pel grup de treball que ha portat a terme
l’estudi, diagnosi i planificació de l’estat circulatori en l’àmbit del nucli antic (Exp. GOV.
197/2012).
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SEGON. Acordar la seva materialització en dues fases successives a partir de l’1 de juny
de 2012, prenent com a eix principal el carrer Requet de Fèlix per a la divisió dels
subsectors 1 (nord) i 2 (sud).
TERCER. Senyalitzar verticalment totes les vies d’accés al nucli antic amb la senyal
homologada de zona de vianants, així com les vies de sortida amb la senyal homologada
de fi de zona de vianants.
QUART. Informar la població del contingut del present acord, incorporant un croquis on hi
figuri el gràfic dels nous sentits circulatoris de les vies urbanes del nucli antic de Vilaseca.
5.7 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

- COMUNICACIÓ EFECTUADA PER EMBALATGES REUS, SL AMB B43382977,
D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE SUMINISTRAMENT DE
MATERIALS D’EMBALATGE A L’ADREÇA POLÍGON TECNOLÒGIC ALBA PARC. F126 I, F-127 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 atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per EMBALATGES REUS, SL B43382977, d’inici de l’activitat
l'obertura d'una activitat de suministrament de materials d’embalatge a l’adreça Polígon
tecnològic Alba parc. F-126 i, F-127 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.020,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 511188), 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.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ
DEL PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2012 I TRAMESA ALS AJUNTAMENTS DE
CAMBRILS I SALOU.
Vista la primera certificació corresponent a les despeses facturades, del programa
Carretera i Manta, des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2012, que puja l’import total
de 49.932,26 euros.
Atès el conveni signat entre els Ajuntaments de Vila-seca, Salou i Cambrils pel
desenvolupament del programa per a joves “Carretera i Manta”, la gestió de l’esmentat
programa correspon, durant tot l’exercici de 2012, a l’Ajuntament de Vila-seca.
Atesa l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció
Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de les despeses facturades del programa Carretera i
Manta 2012, des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2012, amb la distribució següent,
en funció del nombre de participants:
Ajuntament de Cambrils...................................... 18.197,19
Ajuntament de Salou........................................... 16.708,05
Ajuntament de Vila-seca.................................... 15.027,36
SEGON.- Donar trasllat de la dita liquidació a la Intervenció de Fons de l’Ajuntament de
Vila-seca i a l’Ajuntament de Cambrils i Salou als efectes oportuns.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB PETANCA LA PLANA PER L’ANY 2012.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Petanca La Plana, 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 26 d’abril de 2012.
Vist l’informe de fiscalització 12-2012-261 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 Petanca La Plana, mitjançant
factures, per un import de 1.558,00 €, com a justificants de la subvenció concedida al Club
Petanca La Plana.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (O-10730) del pressupost municipal de 2012.
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TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB DE TIR SANT ESTEVE PER L’ANY 2012.
Vist la relació de justificants presentats per el Club de Tir Sant Esteve, 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 26 d’abril de 2012.
Vist l’informe de fiscalització 12-2012-262 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 de Tir Sant Esteve,
mitjançant factures, per un import de 4.646,84 €, com a justificants de la subvenció
concedida al Club de Tir Sant Esteve.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.800,00 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (O-10737) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT A COMPTE DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CLUB CICLISTA VILA-SECA PER L’ANY 2012.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Ciclista 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 12-2012-259 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 Ciclista, mitjançant factures,
per un import de 2.313,05 €, com a justificants a compte de la subvenció concedida al Club
Ciclista Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.313,05 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (O-10557) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BAIXA I ALTA D’UN CANDIDAT SELECCIONAT
PER FORMAR PART DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2012.
Vista la baixa voluntària del treballador Sr. A. D. R., com a candidat seleccionat per
formar part del Pla d’Ocupació Municipal 2012, dedicat al manteniment i conservació del
parc periurbà de la Torre d’en Dolçaa de Vila-seca.
Vist que el Sr. V. G. figura en primer lloc en el llistat de treballadors seleccionats suplents
i vist l’informe del SOCE, i la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització
Laboral, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la baixa voluntària del Sr. A. D. R. i seleccionar el Sr. V. G. com a
candidat per formar part del Pla d’Ocupació Municipal 2012, dedicat al manteniment i
conservació del parc periurbà de la Torre d’en Dolça de Vila-seca.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’EBAS i al SOCE.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE RUS DE NIVELL
INICIAL, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vist el gran nombre de persones inscrites al curs de rus inicial, i la gran acceptació per
part dels treballadors i empresaris del sector turístic, i atesa 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 (RC-10630) 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.
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6.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE LES
SUBVENCIONS A LES COLLES PARTICIPANTS EN EL CARNAVAL DE 2012.
Ates que la Junta de Govern Local en data 20 de febrer de 2012 va aprovar les bases per
a la concessió de subvencions pel carnaval 2012, i vista la relació de justificants
presentats per les colles participants a les activitats de carnaval 2012
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.-Aprovar la documentació presentada com a justificació de les colles de
carnaval 2012.
SEGON.-Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.500.-€ a càrrec de la
partida 14.33400.48900 del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA A LES DIFERENTS ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI.
Vistes les sol·licituds presentades per les entitats culturals del municipi on demanen
subvenció ordinària i extraordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2012.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi per a l’any 2012.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons, i la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir subvenció ordinària o extraordinària a les entitats culturals del
municipi que a continuació es relacionen per tal que puguin afrontar les despeses que els
comportarà el seu funcionament i la realització de les activitats i actes ordinaris o
extraordinaris que tenen programats per l’any 2012, a càrrec de la partida 33400 48900
del pressupost municipal.
Entitat

Subvenció:
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___________________________________

Ordinària___extra-ordinària__RC

Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda 1.500

---------

-------

1.300

---------

-------

1.100

---------

------

5.600

---------

-------

2.500

---------

-------

1.300

---------

-------

-------

1.500

-------

1.400

---------

-------

1.500

---------

-------

1.300

---------

-------

3.000

---------

-------

3.000

---------

-------

3.300

---------

-------

3.000

---------

-------

Sortides, cursos, activitats festives, altres..

Cor de Cambra Femení Scherzo
Partitures, edició CD, cursos, etc.

Associació Amics del Santuari M.D. Pineda
Aplec dilluns de pasqua, poda, manteniment , altres..

El Pont de Fusta
Impremta, telefònica, correus, altres..

Associació Cultural Catalano - Iberoamericana
Cicle de música, divulgació, conferències, altres..

Joventut Catòlica “El Centre”
Electricitat, assegurança, manteniment, altres..

Amics del Teatre de Vila-seca
Concurs teatre amateur de Vila-seca

Joventut Catòlica “Els Pastorets”
Vestuari, decorats, publicitats, llum i so

Casal de la Dona de Vila-seca
Demostracions, sortides, festivitats, altres..

Societat Las Vegas
Sortides, manteniment, activitats festives..

Grup de Teatre la Tramoia de Vila-seca
Escenografia, publicitat, vestuari, materials..

Agrupació Cultural de Vila-seca
Funcionament i gestió
Transport, materials, conferències

Secció d’Escacs
Federació, transports, torneig, materials..

Secció de Belles Arts
Concurs, tallers, gestió,.
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Secció de Lletres

2.000

---------

-------

600

---------

-------

Secció de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina 2.500

---------

-------

---------

-------

Impremta, altres..

Secció del Grup Vocal al Nostre Aire
Tasca direcció, funcionament, altres..

Intercanvis, vestuari, mestres, mobiliari..

Secció de la Coral Nova Unió

4.500

Direcció, ajudes i cursos, altres..

SEGON.- Aquestes subvencions queden condicionades a:
- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- 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 fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.
TERCER.- El termini per justificar les subvencions ordinàries finalitzarà el dia 31 d’octubre
de 2012 i per les subvencions extraordinàries el 15 de desembre de 2012. Transcorregut
aquest termini sense haver-les presentat, les subvencions es donaran de baixa i
caducarà el dret dels beneficiaris a percebre-les.
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.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE FI DE CURS
DE LA LUDOTECA MUNICIPAL.
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Atès que es troba pròxima la finalització del curs escolar 2011-2012, la direcció de la
ludoteca municipal proposa la realització d’una sortida conjunta amb els nens i les seves
famílies el proper dia 2 de juny de 2012.
Atès que es preveu una sortida al Zoo de Barcelona amb una despesa aproximada de
1.251,40 euros, d’acord amb el detall que figura a l’expedient, part de la qual serà
finançada amb l’aportació dels pares mitjançant preus públics.
De conformitat amb allò que disposa l’article 47 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals i en virtut de les competències
delegades a la Junta de Govern Local per l’acord plenari de 5 de juliol de 2011, i ATESA
la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, al Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de l’activitat de fi de curs de la ludoteca municipal Tot
Joc, que comprén una sortida al zoo de Barcelona pels nens i els pares, el proper dia 2
de juny, organitzada directament per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Validar l’aprovació de l’establiment de preus públic per l’activitat proposada, de
la següent manera:
De 4 a 18 anys ……………………………. 6,5 €
Adults………………………………………. 13,20 €
TERCER.- Aprovar l’import d’aquesta activitat per 1.251,40 € a càrrec de la partida
14.33700.22606 RC 3524 del vigent pressupost municipal.
QUART.- Aprovar la bestreta pel pagament de 671,40 € a Barcelona de Serveis
Municipals, S.A. (ZOO DE BARCELONA) amb NIF A.08.765.919, en concepte de les
entrades al zoo de Barcelona, de l’activitat -sortida fi de curs de la ludoteca Tot Joc-.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Intervenció de Fons als efectes oportuns.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL I PER A ADOLESCENTS, AIXÍ COM
EL SERVEI DE MENJADOR DURANT L’ESTIU DE 2012.
Ateses les bases que s’han redactat per a contractar el servei de casal d’estiu
“Megaestiu” , per a nens de 3 a 10 anys i l’activitat denominada Extiu Extrem, per a nens i
joves de 10 a 16 anys, així com el servei de menjador amb monitoratge, per als dos
serveis.
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Atès que aquestes contractacions tenen 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 Pùblic.
Tenint en compte les disposicions del Real Decreto Ley 20/2011 de 31 de desembre de
2011, de mesures per a la reducció del dèficit públic, quant a la limitació de contractació
de personal per les Administracions Públiques.
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,

Vistes les invitacions efectuades i ateses les ofertes presentades per al casal d’estiu
Megaestiu, el casal d’adolescents Extiu Extrem i pel servei de menjador, el detall de les
qual 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 en Xarxa 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 14 337 00 226 06 R.C. 11507, 11508 I
11509.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació de servei de Megaestiu per a nens de 3 a 10 anys, Extiu
Extrem per a nens i joves de 10 a 16 anys i servei de menjador per ambdós casals, per
l’estiu de 2012.
SEGON.- Aprovar l’adjudicació d’ambdós casals i del servei de menjador a l’empresa
Fundació En Xarxa, per tractar-se de l’oferta més econòmica de les presentades, pels
serveis i imports següents:
Megaestiu, casal de 3 a 10 anys..........................................
Extiu Extrem, de 10 a 16 anys.............................................
Menjador dels casals............................................................

59.995,42 €, exclòs IVA
19.995,88 €, exclòs IVA
7.947,09 €, exclòs IVA

TOTAL PELS SERVEIS.......................................

87.938,39 € exclòs IVA

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.
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8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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