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

DATA:
LLOC:
HORARI:

28 d’octubre de 2013
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. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència :
Sr. Xavier Graset Morell

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 14 D’OCTUBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 14 d’octubre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013061.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 21 d’octubre
de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013061, per import de
386.990,64 euros.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
DESPESA I PAGAMENT DE LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS DE LA
CORPORACIÓ.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 18 d’octubre
de 2013, en el qual s’aprova la despesa i pagament de les assignacions als grups polítics
de la Corporació. Els regidors membres en resten assabentats.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I DE
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
DESRATITZACIÓ,
DESINSECTACIÓ,
PREVENCIÓ
I
CONTROL
DE
LA
LEGIONEL·LOSIS EN EDIFICIS, SERVEIS I LLOCS PÚBLICS DEL TERME
MUNICIPAL.
El 1 de gener de 2014 està prevista la finalització de la vigència del contracte administratiu
que es va formalitzar amb l'empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL, SA (SAHICASA), per a la prestació del servei de desratització,
desinsectació, prevenció i control de la legionel·losi en edificis, serveis i llocs públics del
terme municipal de Vila-seca.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar, l’àrea de Serveis Públics
considera que el procediment més adequat és el negociat sense publicitat.
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que s’ha redactat per a
l’adjudicació d’una nova contractació per procediment negociat sense publicitat.
Vist l’informe sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
a aprovar i adjudicar el contracte.
Vist l'informe favorable de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de
consignació pressupostària suficient per assumir la despesa.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de
desratització, desinsectació, prevenció i control de la legionel·losi en edificis, serveis i
llocs públics del terme municipal de Vila-seca, per procediment negociat sense publicitat.
SEGON. Aprovar l’habilitació de consignació pressupostària, en les quanties de
35.800,00 € de pressupost net i de 5.234,22 € en concepte d’IVA que fan un total de
41.034,22 € (IVA inclòs) durant l’any 2014, en concepte de despesa màxima que per a
aquest Ajuntament representarà la contractació d’aquest servei; d'acord amb el que
estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir la
contractació del servei de desratització, desinsectació, prevenció i control de la
legionel·losi en edificis, serveis i llocs públics del terme municipal de Vila-seca.
QUART. Convocar el procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació, i
disposar que es trametin invitacions com a mínim, i si això és possible, a tres empreses del
sector prou capacitades per a la prestació de l'objecte del contracte, de conformitat amb allò
establert a l’article 178 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.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ECOEMBALAJES ESPAÑA SA.
PEL PERÍODE 2013-2018.
En aplicació al que disposa la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos,
que incorpora a l’ordenament intern la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus
d’envasos, establint les normes per a la gestió d’aquests. Aquesta Llei ha estat
desenvolupada pel Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
pel seu desenvolupament i la seva execució. Així mateix, en el Reial Decret 252/2006, de
3 de març, s’incorporen a l’ordenament intern els nous objectius de reciclatge i
valorització establerts a la Directiva 2004/12/CE.
Els Sistemes Integrats de Gestió (SIG) d’envasos i residus d’envasos es configuren com
a modalitat voluntària al qual poden acollir-se els agents econòmics responsables de la
primera posada al mercat de productes envasats, per eximir-se de l’obligació del sistema
de dipòsit, devolució i retorn.
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En data 5 de juliol de 2013, l’Agència de Residus de Catalunya ha dictat i notificat
Resolució de renovació de l’autorització de l’entitat ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA, com
a Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos, en l’àmbit territorial de
Catalunya.
D’acord amb l’article 9 de la Llei 11/1997, d’Envasos i Residus d’Envasos, la participació
dels Ens locals al Sistema Integrat de Gestió es durà a terme mitjançant la signatura de
convenis de col·laboració entre aquests i l’entitat a la què s’assigni la gestió del sistema.
Aquesta participació es durà a terme a través de les Comunitats Autònomes a les quals
pertanyin, quan aquestes tinguin vigents plans de gestió de residus sòlids urbans. En
aquest últim cas, la Comunitat Autònoma signarà un Conveni Marc, en què s’inclouran les
condicions generals a aplicar a tots els municipis de la Comunitat Autònoma que,
voluntàriament, optin a adherir-se a l’esmentat Conveni Marc.
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) disposa d’un Programa de Gestió de Residus.
Per tant, correspon a l’ARC la signatura del Conveni Marc de col·laboració a subscriure
amb la societat ECOEMBES, per tal d’establir les condicions generals i econòmiques que
garanteixin la viabilitat del Sistema Integrat de Gestió.
El 22 juliol de 2013, l’Agència de Residus de Catalunya i ECOEMBES han signat la
renovació del Conveni Marc per tal que s’hi puguin adherir els Ens Locals que,
voluntàriament, participin en el Sistema Integrat de Gestió d’Envasos, que es regirà pels
pactes i annexes del Conveni que s’adjunta.
El 19 d’octubre de 1998 l’Ajuntament de Vila-seca va procedir a adherir-se al Conveni
Marc signat entre la Junta de Residus (actualment Agència de Residus de Catalunya) i
ECOEMBES. Posteriorment, aquest conveni s’ha renovat pels períodes 2003-2008
(signatura 10/01/2005) i 2008-2013 (signatura 22/09/2013)
La recollida i transport dels envasos de plàstic, llaunes i brics, i la del paper-cartró la
realitza l’empresa concessionària municipal URBASER, SA.

D’acord amb l’article 7è del Conveni Marc, els Ens Locals que s’adhereixin hauran
d’assumir els compromisos fixats en el seu contingut i que són:
1. L’acceptació formal de les condicions establertes en l’esmentat Conveni, inclosos
tots els seus annexes, pel que es regulen les condicions de la seva participació.
2. La realització de la recollida selectiva monomaterial de paper-cartró i la recollida
multimaterial d’envasos lleugers pels residus d’envasos adherits al SIG, amb
criteris d’acceptació social, eficiència tècnica i viabilitat econòmica i ambiental, a
les condicions definides al present Conveni.
3. Posar en marxa les mesures necessàries per a assolir una millora contínua dels
resultats i eficiència del sistema, permetent per això, la participació i col·laboració
de l’Agència de Residus de Catalunya i d’Ecoembes. En particular, garantir la
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4.
5.
6.

7.

correcta integració de la recollida selectiva d’envasos en l’àmbit de la gestió dels
residus municipals.
Presentar les factures corresponents, en aplicació de l’Annex II, en la forma i amb
la documentació justificativa indicada a l’Annex III del Conveni.
Desenvolupar el previst al Capítol IV en relació a la valorització i reciclatge dels
residus d’envasos.
Posar en marxa els dispositius de control necessaris pel seguiment de totes les
actuacions previstes en el present Conveni i, en concret, per assegurar-ne la
validesa dels elements que serviran per a calcular l’aportació econòmica
d’Ecoembes. Prendre les mesures necessàries en cas de detectar desviacions o
incompliments en l’àmbit de les esmentades operacions i garantir que, en el marc
del present Conveni, Ecoembes tindrà dret a efectuar un control i seguiment sobre
les activitats desenvolupades per ells o pels seus operadors. Així mateix,
intercanviar amb l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes, qualsevol altra
informació que sigui d’interès pel desenvolupament del Conveni.
Participar en el desenvolupament d’actuacions d’informació i sensibilització
ambiental per augmentar el grau d’efectivitat en la recollida selectiva.

Per tal de poder participar dels acords establerts en aquest Conveni Marc i seguir
facturant a ECOEMBES la recollida selectiva d’envasos lleugers i de paper-cartró, a
través de l’aplicatiu informàtic on-line habilitat a tal efecte, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al Conveni Marc 2013-2018,
signat el 22 juliol de 2013, entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes,
participant d’aquesta forma en el Sistema Integrat gestionat per Ecoembes, segons el
disposat en l’article 9 del Reglament de desenvolupament de la Llei d’Envasos. Aquest
Conveni s’adjunta com a document annex.
SEGON. Acceptar els compromisos que l’esmentat Conveni fixa respecte als Ens Locals.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a l’empresa
concessionària municipal de recollida d’escombraries URBASER, SA.
4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SOLPINS DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL REFORÇ DE L’ESTRUCTURA DE L’EDIFICI AL P. PAU
CASALS, 112.
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Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Solpins, de llicència municipal
de reforç de l’estructura de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 112 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 Solpins, la llicència
municipal núm. 669/13 de reforç de l’estructura de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm.
112 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Haurà de disposar de l’autorització per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient de la zona d’afectació per la servitud de costes.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633214 de data 24.09.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa

2.879,05 €
719,76 €

Tributs satisfets amb caràcter
provisional i a compte de la liquidació 3.598,81 €
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 719,76 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. JAUME BALMES,
6.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència d’obres per
a realitzar l’escomesa particular al c. Jaume Balmes, 6 de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA la llicència d’obres
municipal núm. 688/13 per a realitzar l’escomesa particular al c. Jaume Balmes, 6 de Vilaseca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.

7

3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, segons model adjunt.
6a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a Intervenció.

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. VERGE DE LA
PINEDA, 20.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència d’obres per
a realitzar l’escomesa particular al c. Verge de la Pineda, núm. 20 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA la llicència d’obres
municipal núm. 621/13 per a realitzar l’escomesa particular al c. Verge de la Pineda, núm.
20 de Vila-seca, encara que la connexió es farà pel c. Sant Josep, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres, donat
l’afectació a la circulació de vehicles pel carrer.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, segons model adjunt.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
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7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a Intervenció.

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES SA PER
NOVA CANALITZACIÓ A L’ENCREUAMENT DE L’AUTOPISTA I VIES DE RENFE
COSTAT NORD.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència d’obres per
a realitzar nova canalització a l’encreuament de l’autopista i vies de Renfe costat nord,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA la llicència d’obres
municipal núm. 730/13 per a realitzar nova canalització a l’encreuament de l’autopista i
vies de Renfe costat nord, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- S’haurà de disposar de l’autorització de Renfe i d’Autopistes si cal.
2a.- S’haurà de comunicar el seu començament a l’inspector d’obres responsable de
l’Ajuntament, per tal de fer el replanteig de l’obra.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament del camí públic.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, segons model adjunt.
8a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a Intervenció.
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4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. PONENT, 1-2 I OEST 5
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. PONENT,1-2 I OEST 5.
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 del c. Ponent, 1-2 , la devolució de la
fiança dipositada per les obres de construcció d’arranjament de la façana de l’edifici situat
al c. Ponent, 1-2 cantonada Oest, 5 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE CONSTRUCCIONS FERRÉ SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL LOCAL SITUAT AL C. RIERA,
57.
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 Construccions Ferré SL, la devolució de la fiança dipositada per les
obres de construcció d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Riera, núm. 57 de
Vila-seca, per import de 6.377,00 €
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT AL SR. A. B. C., I A LA SRA. N. B. I..
Atès que per resolució de l'Alcaldia de data 14 de maig de 2013, es va ordenar la incoació
d'expedient sancionador al Sr. A. B. C., com a propietari de la finca situada al polígon 45,
parcel·la 15, disseminat 48, del terme municipal per l’execució d’obres d’instal·lació d’una
carpa sense la corresponent llicència d’obres, i a la Sra. N. B. I., com a arrendatària i
titular de les activitats de taller de reparacions de vehicles i de discoteca que s’efectuen
en l’esmentada finca sense disposar de la corresponent llicència municipal.
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Juntament amb l’anterior Decret es formulà plec de càrrecs, i es notificà amb dates 21 i
22 de maig de 2013 als senyors B. i I.
En data 27 de maig de 2013 es va registrar amb el número d’entrada d’aquest
Ajuntament 3288, escrit d’al·legacions formulades pel Sr. A. B. C..
En data 2 de juliol de 2013 la Instructora de l’expedient va formular Proposta de
Resolució , per la qual es desestimava integrament les al·legacions del senyor B. i es
proposava la imposició d’una sanció per import de 500 € al Sr. B. i de 3.500 € a la Sra. I..
El Sr. B., en data 8 d’agost de 2013, va fer efectiu el pagament de la sanció proposada
per import de 500 €.
Atès que els fets declarats i provats constitueixen una infracció tipificada i considerada
greu en l’article 214.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per tractar-se d’actes
d’ús del sòl contraris a l’ordenament jurídic que es duguin a terme en sòl no urbanitzable
no sotmès a cap règim de protecció especial.
Atès que segons l'article 221 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, són responsables el propietari del terreny i el llogater.
Atès que en la tramitació d'aquest expedient s'han observat les prescripcions legals
d'aplicació.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011 correspon a la
Junta de Govern Local, dictar la resolució de l’expedient sancionador, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Arxivar les actuacions adreçades al Sr. A. B. C. per haver fet efectiu el
pagament de la sanció, per import de 500 € en data 8 d’agost de 2013.
SEGON: Imposar a la Sra. N. B. I. una sanció per import de 3.500 €, com a responsable
d’una infracció urbanística consistent en activitats de taller de reparacions de vehicles i de
discoteca que s’efectuen en l’esmentada finca sense disposar de la corresponent llicència
municipal.
TERCER. Notificar aquesta resolució al Sr. A. B. C. i a la Sra. N. B. I., indicant a aquesta
última el termini d'ingrés de la sanció, conforme el Reglament general de recaptació i
advertint-los dels recursos pertinents.
QUART. Donar trasllat de la present resolució a Intervenció i a Dipositaria Municipal.
B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. A. M. M. O..
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Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a eliminar el perill de
la façana de l’edifici situat al c. Sant Bernat Calvó, 19 de Vila-seca, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Sra. A. M. M. O. per ordenar
l’arranjament de la façana del c. Sant Bernat Calvó, núm. 19 de Vila-seca, per haver
procedit a eliminar el perill.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. J. C. M..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja de la
parcel·la situada a l’avda. Generalitat, 72 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per
la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat al Sr. J. C. M. per ordenar la neteja
de la parcel·la situada a l’avda. Generalitat, 72 de Vila-seca, per haver procedit a la seva
neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

D) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROMOCARRETÉ SL.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja del solar
situat al c. Migdia, 9 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Promocarreté SL per ordenar la
neteja de la parcel·la situada al c. Migdia, 9 de Vila-seca, per haver procedit a la seva
neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
DELS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA
SEU ELECTRÒNICA, LA WEB MUNICIPAL I DE MONITORITZACIÓ DE LA PRESÈNCIA

12

A LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT.
Atès que el juny del 2012, l'Ajuntament de Vila-seca va posar en marxa la seva Seu
Electrònica.
Atès que actualment s’estan duent a terme els treballs de construcció de la nova Web
Municipal que estarà en servei a primers del 2014.
Atès que ambdós entorns webs es troben hostatjats en un Proveïdor de Serveis d’Internet
(ISP), i utilitzen LIFERAY com a Gestor de Continguts, si bé en el cas de la Seu
Electrònica aquest ha estat modificat per donar cobertura als requeriments de seguretat
jurídica i informàtica que estableix la normativa.
Atès que a hores d’ara aquests entorns s’actualitzen en relació als continguts per
personal propi de l’Ajuntament, però la cada vegada major complexitat tècnica requereix
d’un servei especialitzat que incorpori programació de components associats als nous
continguts i demandes informàtiques.
Atès que amb l’objectiu de racionalitzar, integrar, ordenar i millorar l’assistència tècnica
actual i el suport als usuaris es precisa la contractació de serveis d’assistència per al
conjunt de l’Ajuntament que permeti mantenir la disponibilitat dels sistemes i aconseguir
una millora en els temps de resposta en l’atenció als usuaris.
Atès que per les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el procediment
negociat sense publicitat, en règim de tramitació ordinària.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva
autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Atès que s’ha redactat el corresponent plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
Vist l’informe emès pel Secretari General sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir i que l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és la Junta de
Govern Local, i que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat
els preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents, així com el de la Intervenció municipal, i vista la proposta
del Regidor delegat de Governació i Serveis Grals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
jurídiques i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei
de manteniment de continguts i assistència tècnica informàtica per la Seu Electrònica i la
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Web de l’Ajuntament de Vila-seca, així com la monitorització de la seva reputació digital a
les principals xarxes socials de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON. Sotmetre’ls a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant un anunci
en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament, 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. En el ben
entès que, cas de formular-se reclamacions als plecs de clàusules abans referenciats, la
licitació s'ajornarà fins que, resoltes aquelles, s'anunciï de nou la seva celebració
TERCER. Aprovar l'expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat,
sense mesa de contractació (Exp. GOV 680/2013).
QUART. Aprovar la quantia de 70.180,00 €, l’Iva inclòs, pels 18 mesos de vigència del
contracte en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament representarà la
contractació d’aquest subministrament; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels corresponents exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents.
CINQUÈ. Convocar el procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació, i
disposar que es trametin invitacions com a mínim, i si això és possible, a tres empreses del
sector prou capacitades per a la prestació de l'objecte del contracte, i fixar en 10 dies el
termini de presentació de les ofertes, comptadors des de l’endemà al de la recepció de la
invitació de participació.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles i, 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, Formatius i de Polítiques d’Igualtat,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’expedient amb la relació de
beneficiaris, concepte i imports, amb data 7 d’octubre de 2013, a càrrec de la partida
2013.14.23000.48000 Relació AD 663 del vigent pressupost municipal.
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SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el dia 30 de novembre de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser
factures originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran 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.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE REVISIONS DE
BEQUES DE MENJADOR, CURS ESCOLAR 2013-2014.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de setembre de 2013 pel qual es van
resoldre les sol·licituds d’ajuts de menjador pel curs escolar 2013/14.
Vist els recursos presentats contra els acords de denegació o de concessió de ½ beca,
Vistos els informes emesos per L’EBAS i la nova valoració efectuada, d’acord amb la
nova documentació aportada, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Estimar els recursos presentats a la concessió de ½ ajut de menjador, així com
els presentats contra les denegades, dels alumnes que s’indiquen a continuació, i que
una vegada realitzada la revisió de l’expedient, passaran a obtenir beca sencera:
A) ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
Beneficiaris: 2 x 6,2 x 38 Total Subvenció = 471,2
Beneficiaris: 2 x 3,10 x 38 Total Subvenció = 235,6

B) SANT BERNAT CALVÓ
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
Beneficiaris: 1 x 6,2 x 38 Total Subvenció = 235,6
Beneficiaris: 1 x 3,10 x 38 Total Subvenció = 117,8

C) MIRAMAR
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
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Beneficiaris: 1 x 6,2 x 38 Total Subvenció = 235,6

D) LA CANALETA
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
Beneficiaris: 1 x 3,10 x 38 Total Subvenció = 117,8
E) MESTRAL
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
Beneficiaris: 5 x 6,2 x 38 Total Subvenció = 1.178,0
Beneficiaris: 1 x 3,10 x 38 Total Subvenció = 117,8

F) LA PLANA
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
Beneficiaris: 5 x 6,2 x 38 Total Subvenció = 1178

* L’efectivitat d’aquest ajut queda condicionat al fet d’estar al corrent de pagament dels
tributs municipals.
SEGON. Estimar els recursos presentats a la denegació d’ajut de menjador escolar curs
2013/14, dels alumnes que s’indiquen a continuació, i que una vegada realitzada la
revisió de l’expedient, passaran a obtenir ½ beca:
A) ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
MIJTA BECA ( 3,10 €/alumne/dia)
Beneficiaris: 5 x 3,1 x 38 Total Subvenció = 589
B) SANT BERNAT CALVÓ
MIJTA BECA ( 3,10 € alumne/dia)
Beneficiaris: 7 x 3,1 x 38 Total Subvenció = 824,6

16

C) LA CANALETA
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
Beneficiaris: 2 x 3,1 x 38 Total Subvenció = 235,6

D) MESTRAL
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
Beneficiaris: 1 x 3,1 x 38 Total Subvenció = 117,8

E) CAL.LIPOLIS

MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
Beneficiaris: 1 x 3,1 x 38 Total Subvenció = 117,8

F) LA PLANA
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
Beneficiaris: 3 x 3,1 x 38 Total Subvenció = 353,4

* L’efectivitat d’aquest ajut queda condicionat al fet d’estar al corrent de pagament
dels tributs municipals

TERCER. Desestimar el recurs de reposició presentat contra l’acord de denegació i/o de
concessió de 1/2 ajut de menjador pel curs 2013/14 per no superar la puntuació
establerta a les Bases

QUART. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen, a
efectes de 28 d’octubre de 2013,

ESCOLA
Antoni Torroja i Miret
Sant Bernat Calvó
Miramar

IMPORT
1.295,80 €
1.178,00 €
235,60 €

RC
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La Canaleta
Mestral
Cal.lipolis
La Plana

353,40 €
1.413.60 €
117,80 €
1.531,40 €

La despesa s’aprova amb càrrec a la partida 2103 14 23000 48000 ... del vigent
pressupost municipal.
CINQUÈ . Notificar aquest acord a les persones interessades, als directors de les
escoles, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIO EXTRAORDINÀRIA
A L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN ESPLAI SANT ESTEVE PER DESPESES DE
VIATGES DE VISITES MÈDIQUES.
Vista la sol·licitud presentada per la presidenta de l’Associació Gent Gran Esplai Sant
Esteve de Vila-seca, en què demana la concessió d’un ajut extraordinari per atendre el
pagament dels tiquets de visites mèdiques fora del municipi dels usuaris de l’Esplai
corresponent als mesos d’abril, maig i juny de 2013, acompanyada dels justificants
acreditatius de la subvenció sol·licitada.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, amb
caràcter excepcional, per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, que
dificultin la convocatòria pública.
Considerant que l’ajut sol·licitat té caràcter d’extraordinari i vis 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,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció extraordinària de 62,90 € a Associació Gent Gran
Esplai Sant Esteve, de Vila-seca per atendre les despeses de desplaçament de les visites
mèdiques dels usuaris de l’Esplai durant els mesos d’abril, maig i juny de 2013, a càrrec
de la partida 2013.14.23000.48000 ADO 23409 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de les activitats sol·licitades.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
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fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
4. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
5. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
6. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
TERCER. 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.
QUART. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS DE L’EMPRESA
CONCESSIONÀRIA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
LES VIMETERES.
Vista la instància presentada per la Sra. E. S. C., com a directora de la llar d’infants
municipal Les Vimeteres i com a titular del contracte signat amb l’Ajuntament de Vila-seca
per a la gestió del servei de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, en què demana la
revisió de preus del servei de gestió de la llar d’infants pel curs 2013-2014.
Vist allò que disposa la clàusula 8, sobre la revisió de preus, del plec de clàusules que va
regir en la contractació de la gestió del servei de la llar d’infants municipal estableix la
revisió de l’adjudicació del contracte en els termes següents:
-

Durant el primer curs escolar (setembre 2011- agost 2012) no hi haurà cap revisió
de preus.
En els cursos successius, i pel que fa les despeses d’explotació, el concessionari
tindrà dret a una única revisió per curs d’aquest preu d’acord amb les variacions
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que experimenti l’IPC nacional (interanual referit al mes d’agost), prèvia sol·licitud
escrita davant l’Ajuntament.
Vist que l’Institut Nacional d’ Estadística ha publicat la variació de l’IPC amb referència al
mes d’agost de 2013 que ha quedat fixat en un 1,5%,
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, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte subscrit amb la sra. Elisabeth
Soldevila Castan, DNI 46136212Y, per a la gestió i explotació del servei de la llar
d’infants municipal Les Vimeteres, d’acord amb el següent detall:
Import del servei actual
Import de la revisió
Import del servei des de setembre de 2013 a agost de 2014
Import corresponent a l’increment de la despesa per la revisió del
preu corresponent al pressupost de 2013

142.161,43 €
2.132,42 €
144.293,85 €
710,81 €

D’acord amb el nou preu del servei, l’import de la facturació mensual serà de 12.024,49 €.
SEGON. El repartiment de la despesa s’efectuarà de la forma següent:
D’1 de setembre a 31 de desembre any 2013

48.097,95 euros

D’1 de gener a 31 d’agost any 2014

96.195,90 euros

TERCER. Aquesta despesa s’imputarà a càrrec de la partida 2013.14.32100.22799 del
vigent pressupost municipal AD 26627.
QUART. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants Les Vimeteres i a la
Intervenció Municipal de Fons.
6.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS DE
BONIFICACIONS DE LES TARIFES DE LES LLARS D’I NFANTS MUNICIPALS.
Vistes les diferents sol·licituds presentades el mes d’octubre de 2013 pels pares dels infants
usuaris de la llar d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització,
menjador i hora d’acollida durant el curs escolar 2013-2014.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
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Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
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, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
PRIMER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs
escolar 2013-2014 (novembre de 2013 a juliol de 2014)
Alumne: I. W. S. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30%, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 459 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 51 euros x 9 mensualitats de novembre de
2013 a juliol de 2014 = 459 €
De novembre a desembre de 2013= 102 €
De gener a juliol de 2014 = 357 €
A càrrec de la partida 2013 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal ADC 27131
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS
TERCER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Fartets durant el curs escolar
2013-2014 (novembre de 2013 a juliol de 2014)
Alumne: E. E. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 5%, 7 €/mes
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Aportació família, 133 €/mes
2 hores d’acollida, 40 €/mes
Aportació Ajuntament 5%, 2 €/mes
Aportació família, 38 €/mes
Alumne: D. B. F.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament, 40%, 68 €/mes
Aportació família, 102 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 30%, 42 €/mes
Aportació família, 98 €/mes
Acollida, 2 hores, 40 €/mes
Aportació Ajuntament 30%, 12 €/mes
Aportació família, 28 €/mes
QUART. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Fartets
per un import de 1.332,00 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 148 euros x 9 mensualitats de novembre de
2013 a juliol de 2014 = 1.332,00 €
De novembre a desembre de 2013= 296 €
De gener a juliol de 2014 = 1.036 €

A càrrec de la partida 2013 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal AD 27132
CINQUÈ. Denegar les sol·licituds de bonificació pels següents motius:
Per no complir els requisits establert a l’annex 8 de l’ordenança reguladora dels preus
públics referent a les tarifes pel servei de llars municipals d’infants
•

Sol·licitud d’A. B. N. al seu fill C. D. B. per al servei d’escolarització i d’acollida a la
llar d’infants municipal Les Vimeteres

22

SISÈ. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a la
directora de la llar d’infants municipal Fartets, a les persones interessades i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE L’ESPAI DE CONVERSA EN
ANGLÈS AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vist que des de la Regidoria d’Universitat i d’Excel·lència de l’Ajuntament s’impulsa
l’aprenentatge d’idiomes estrangers, amb especial atenció a la llengua anglesa,
mitjançant diverses actuacions entre les quals hi ha la proposta de portar a terme un
espai de conversa en anglès per a alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat dels
instituts del municipi.
Aquesta activitat està prevista que tindrà lloc 3 hores a la setmana i es realitzarà a la
Casa dels Obrers i té com a finalitat millorar les competències de comunicació oral en
llengua anglesa dels alumnes dels instituts
Vist el pressupost presentat per la senyora A. M. amb NIF X7154916F per a la realització
de l’espai de conversa en anglès programat per un import total de 3.008 euros (exempt
d’IVA) i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves
característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser
tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que
disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
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, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de l’activitat de conversa en anglès per als alumnes de 3r
i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat dels instituts del municipi d’acord amb el pressupost de
3.008 euros (exempt d’IVA) amb el detall que s’indica a continuació:
Des de 8 d’octubre fins a 20 de juny de 2014
Horari: dimarts de 16.30 a 17.30 h
dijous i divendres de 18.00 a 19.00 h
Amb un total de 94 hores.
D’octubre a desembre de 2013

31 hores x 32 euros = 992 euros
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De gener a juny de 2014

63 hores x 32 euros= 2.016 euros

SEGON. Aprovar una despesa per un import de 3.008 euros per al pagament l’espai de
conversa en anglès a A. M. amb NIF X7154916F, a càrrec de la partida
2013.14.32100.22606 AD 26740 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a A. M., a la direcció dels instituts del municipi i a la
Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE RUS INICIAL, AIXÍ
COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització d’un
curs de rus inicial, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic 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. pel curs programat,
amb un import de 1.500 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per
les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se
i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que
disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
Atès el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2013 que
s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article 47 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un cursos de rus 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 a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-26730) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a CEP
FRADA SL.
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7è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa LOVERS, S.C.P., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa LOVERS, S.C.P. d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-23297)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LOVERS, S.C.P.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora AICHA KIAL, d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora AICHA KIAL, d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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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 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-25091)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora AICHA KIAL.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor A. N. E., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor A. N. E. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-23317)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor A. N. E..
D) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor J. G. L., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor J. G. L. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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

26

l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-25036)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. G. L..
E) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor J. L. M.A., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor J. L. M. A. d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-25035)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. L. M. A..
F) Atès que l’emprenedora N. S. G., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora N. S. G.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius..
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora N. S. G., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-25037) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora N. S. G..
7.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A DIFERENTS
EMPRESES DEL MUNICIPI, PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa D. C. C. d’un incentiu per a la contractació
d’una treballadora durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa D. C. C. d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 750 euros per tal de
poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-25034) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
D. C. C..

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ENTITAT JUVENIL GRUP ESPLAI L’ESCLOP, PER A L’ANY 2013.
Vist la relació de justificants presentats per corresponents a justificar l’import de la
subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària celebrada el dia 11 de març de 2013.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de
Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’entitat juvenil Grup Esplai
l’Esclop de Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 4.060,10 €, com a justificants de
la subvenció concedida a l’entitat juvenil Grup Esplai l’Esclop de Vila-seca,
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.000,00 € , a càrrec de la partida 14
33700 48900 O 26396 del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES CORRESPONENTS A LA
UTILITZACIÓ DELS BUCS D’ASSAIG MUNICIPALS.
Atesa les sol·licituds presentades per diferents senyors perquè els hi sigui retornada la
fiança dipositada per la utilització dels bucs d’assaig municipals.
Atès el Reglament del servei de bucs municipals d’assaig musical aprovat per la Junta de
Govern de data 18/12/06, que estableix la dita fiança econòmica i que va ser aprovada
per posterior acord de data 19 de febrer de 2007.
Atès l’informe econòmic-pressupostari emès al respecte.(DI-227 a 231-13)
Atès l’ informe favorable emès quant a la conservació i manteniment dels bucs per part
del tècnic corresponent.
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 devolució de les fiances dipositades, en concepte de garantia de
conservació en la utilització del bucs d’assaig musical.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons als efectes oportuns.

8è.- ASSUMPTES URGENT

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

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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