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

DATA:
LLOC:
HORARI:

1 de juliol de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,20 hores

Hi assisteixen:

Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sra. Dolors Morales García, interventora acctal. de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 17 DE JUNY DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 17 de juny de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE MADRID.
Pel Sr. president es dóna compte de la Sentència núm. 826/2013, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Madrid. Els regidors membres en resten assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE LES AUTOLIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. G. P. S. ( Registre d’entrada núm. 3539, de 31 de
maig de 2013), en la qual demana el fraccionament en 12 terminis del pagament de les
Autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, expedients núm. 13/0104 i 13/0105, generades per la transmissió de dues
finques situades al nucli urbà de la Pineda, Vila-seca, i d’import total de 4.964,18 €.
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. G. P. S. el següent fraccionament en el pagament de les
Autoliquidacions expedients núm. 13/0104 i 13/0105, d’import total 4.964,18 € de
principal, més el interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a
l’entitat bancària amb data límit següents:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VENCIMENT
15-08-2013
16-09-2013
15-10-2013
15-11-2013
16-12-2013
15-01-2014
17-02-2014
17-03-2014
15-04-2014
15-05-2014
16-06-2014
15-07-2014

IMPORT FRACCIONAT
415,49 €
416,94 €
418,25 €
419,66 €
421,06 €
422,42 €
423,92 €
425,19 €
426,51 €
427,86 €
429,31 €
430,77 €

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.
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B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE L’AJORNAMENT EN EL
PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. R. P. ( Registre d’entrada núm. 470, de 29 de
gener de 2013), en la qual demana l’ajornament en el pagament de la Liquidació de
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expedient núm.
10/0676, generada per la transmissió d’una finca situada al c. Verge de la Pineda núm.
107, de Vila-seca, i d’import total de 2.881,39 €.
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 a la Sra. M. R. P. el següent ajornament en el pagament de la
Liquidació expedient núm. 10/0676, d’import total 2.881,39 € de principal, més 240,30 €
dels interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat
bancària amb data límit següents:

•

VENCIMENT
31-01-2014

IMPORT AJORNAT
3.121,69 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES PER DUPLICITAT.

D’HISENDA

DE

DEVOLUCIO

TAXA

Vista la reclamació presentada pel Sr. F. A. G., on demana la devolució de la taxa
d’escombraries de la finca situada al c. Santiago Rusiñol, núm. 6, de l’exercici 2011 per
haver-se satisfet, en el seu dia, per part del nou titular de la finca.
Atès l’escrit de BASE, gestió d’ingressos locals on s’indica que efectivament el rebut
d’escombraries s’ha satisfet per duplicat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Retornar per l’Oficina de BASE, Gestió d’Ingressos Locals, al Sr. F. A. G., la taxa
d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2011, de l’habitatge situat al carrer Santiago
Rusiñol, núm. 6, per haver-se satisfet per duplicat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.
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D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. N. G. V., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries corresponent a l’habitatge situat al carrer Onze de Setembre,
20-4-2, per exercir l’activitat de centre d’estètica a més d’ésser residència habitual.
Vist l’informe del Servei d’Inspecció, on s’indica que l’immoble s’utilitza com a local
comercial i residència, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2013, de
l’habitatge situat al carrer Onze de Setembre, 20-4-2, per exercir l’activitat de centre
d’estètica a més d’ésser residència habitual.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013036.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 18 de juny
de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013036, per import de
154.054,75 euros.
4r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ
PRESENTAT CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-VI-14.
L’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 6 de
juliol de 2009 va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació, per la modalitat de
compensació bàsica, de la Unitat d’Actuació UA-VI-14 de Vila-seca, en el qual no hi
figurava compte de liquidació, ja que no hi havia quadre d’indemnització provisional per
les edificacions, sense tenir en compte, per tant, el cost de les construccions.
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, mitjançant la sentència núm.
313/2011, dictada en data 2 de setembre de 2011, en el recurs ordinari núm. 494/2009,
essent la part actora la senyora M. L. J., el senyor J. M. P. M., la senyora A. T. G. i la
senyora M. P. V., i la part demandada l’Ajuntament de Vila-seca i Promociones Espigma
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1995, SL, estima parcialment el recurs interposat i exigeix la modificació del projecte
aprovat per l’Ajuntament.
El motiu d’estimació parcial del recurs es troba en què en el document reparcel·latori no
estaven fixades les indemnitzacions de les edificacions exigides per l’article 120f) del
TRLUC 2005, i la prova pericial del procediment judicial inclou una valoració de les
indemnitzacions a percebre pel concepte d’edificacions, essent suficient per l’execució de
la sentència integrar el compte de liquidació en el document reparcel·latori, incloent el
capítol corresponent a la valoració de les edificacions preexistents.
En compliment de la sentència esmentada, Promociones Espigma, SL, va presentar nou
projecte de reparcel·lació de la UA-VI-14, que es va aprovar inicialment per l’Ajuntament
de Vila-seca, mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013,
en el qual s’incorpora el compte de liquidació del document reparcel·latori, el capítol
corresponent a la valoració de les edificacions preexistents de conformitat amb el que
disposa l’article 120f) del TRLUC de 2005, i la base sisena d’Actuació de la Junta de
Compensació.
En data 5 d’abril de 2003, el representant de la senyora M. L. J., el senyor J. M. P. M., la
senyora A.T. G. i la senyora M. P. V. va presentar escrit d’al·legacions en el qual
manifesta la seva disconformitat en la modificació efectuada en el compte de liquidació
per als seus representats, ja que la indemnització a percebre pels recurrents és inferior a
la inicialment estimada, per haver-se inclòs la corresponent valoració i indemnització per
les edificacions de Promociones Espigma, SL.
Posteriorment, per Acord de la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2013, es van
desestimar les al·legacions, i es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de
la Unitat d’Actuació UA-VI-14, presentat per la Junta de Compensació de la UA-VI-14.
En data 7 de juny de 2003 (RE 3682) el representant de la senyora M. L. J., el senyor J.
M. P. M., la senyora A. T. G., la senyora M. P. V. va presentar i la Sra. R. L. N. va
presentar recurs de reposició contra l’Acord de la Junta de Govern Local de 29 d’abril de
2013 abans esmentada.
Atès que el procediment a seguir per dur a terme l’aprovació del projecte de reparcel·lació
és el regulat a l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, havent-se sotmès l’aprovació inicial, acordada per
Acord de la Junta de Govern Local de 4 de març de 2013, a informació pública pel termini
d’un mes durant el qual s’han presentat les esmentades al·legacions. Posteriorment s’ha
presentat recurs de reposició contra l’Acord de la Junta de Govern Local de 29 d’abril de
2013, per la qual és desestimaven les al·legacions.
Atès que d’acord amb l’article 133.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el dret de les persones propietàries, si no hi ha
acord unànime, és proporcional a la superfície de les finques originàries respectives en el
moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació urbanística.
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Vist l’informe jurídic emès al respecte, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Pública, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel representant de la senyora M. L.
J., el senyor J. M. P. M., la senyora A. T. G., la senyora M. P. V. i la Sra. R. L. N., ja que
no es pot excloure en la seva qualitat de propietari la corresponent valoració i
indemnització per les edificacions de Promociones Espigma, SL, en compliment de la
sentència esmentada en els antecedents, atès que s’ha integrat el compte de liquidació
en el document reparcel·latori, incloent el capítol corresponent a la valoració de les
edificacions preexistents.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES COMPRESES A
LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL CENTRE
DE SALUT DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 10 de juny de 2013 va aprovar la
Memòria valorada per a la millora de l’accessibilitat al Centre de Salut de Vila-seca,
redactada per l’arquitecta Sra. D. S. R. . El pressupost de la Memòria valorada és de
60.762,02 € pressupost net i 12.760,02 € en concepte d’IVA que fan un total de 73.522,04
€ (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 10 de juny de 2013 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada per a la millora de l’accessibilitat al Centre de Salut de Vila-seca. La
responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe favorable
respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 10 de juny de
2013, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants 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.
La Intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal recomanant l’adaptació
pressupostària.
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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per a la millora de l’accessibilitat al Centre de Salut de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 60.762,02
€ pressupost net i 12.760,02 € en concepte d’IVA que fan un total de 73.522,04 € (IVA
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inclòs), i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa 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.
QUART.- Condicionar l’adjudicació de l’expedient de contractació a l’adequació del
pressupost municipal.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR LES OBRES COMPRESES A LA
MEMÒRIA VALORADA PER A LA PAVIMENTACIÓ INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE
L’ENTORN DE LA FUTURA ESCOLA “LA CANALETA”.
La Junta de Govern Local en sessió de 20 de maig de 2013 va aprovar la modificació de
la Memòria valorada per a la pavimentació i instal·lació de serveis a l’entorn de la futura
escola La Canaleta. El pressupost de la Memòria valorada és de 286.191,78 € (IVA
inclòs). De les tres fases que compren la Memòria valorada, es proposa licitar la Fase 01:
Obres de formació de la subbase i els serveis soterrats que té un pressupost net de
87.973,81 € i 18.474,50 € en concepte d’IVA.
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 10 de juny de 2013 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada modificada; Fase 01: Obres de formació de la subbase i els serveis soterrats
que té un pressupost net de 87.973,81 € i 18.474,50 € en concepte d’IVA.
El Cap de l’àrea de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable respecte
la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 10 de juny de 2013,
d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants 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.
La Intervenció de Fons ha emès, en data 17 de juny de 2013 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.32100.61902 (A-15924) del pressupost municipal.
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.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat de les obres compreses a
la Memòria valorada modificada per a la pavimentació i instal·lació de serveis a l’entorn
de la futura escola La Canaleta; Fase 01: Obres de formació de la subbase i els serveis
soterrats que té un pressupost net de 87.973,81 € i 18.474,50 € en concepte d’IVA.
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SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 87.973,81
€ i 18.474,50 € en concepte d’IVA i disposar l’obertura del procediment negociat sense
publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa 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.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE CONDICIONAMENT
I MILLORA DEL PAC D’AUSTRÀLIA DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 6 de maig de 2013, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per
les obres de condicionament i millora del parc d’Austràlia de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 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 el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa AGROVIAL, SA, ha presentat la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROVIAL, SA, el contracte de les obres compreses a la
Memòria valorada per les obres de condicionament i millora del parc d’Austràlia de Vilaseca, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 38.808,54 € pressupost net, i
8.149,79 € en concepte d’IVA, que fan un total de 46.958,33 € (IVA inclòs), mitjançant
procediment negociat sense publicitat,a càrrec de la partida 2013.13.15500.61901 (D15914) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.940,43 €, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
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4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ACTUALITZACIÓ I ADAPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ
DELS ENTORNS DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÓGIC DE TURISME I OCI DE VILASECA.
Donat que s’ha de procedir a l’actualització i adaptació del projecte executiu d’urbantizació
dels entorns del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Vila-seca, degut a les seves
variacions produïdes durant la construcció del projecte d’edificació i la seva repercussió en el
disseny, amidaments i preus, així com la posada al dia del pressupost, d’acord amb els banc
de preus actual.
Vist el pressupost presentat pel Sr. S. D. M., per import de 15.000,00 € més 3.150,00 € en
concepte de IVA fent un total de 18.150,00 €, considerant-se correcte, així com els informes
emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD-15442 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. S. D. M., el contracte menor de serveis consistent en
l’actualització i adaptació del projecte executiu d’urbanització dels entorns del Parc Científic i
Tecnològic de Turisme i Oci de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 15.000,00
€ de base imposable, més 3.150,00 € en concepte de IVA fent un total de 18.150,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 18.150,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD-15442 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. S. D. M., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, NÚM.
17 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal per a
l’escomesa particular a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 17 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 Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 428/13 amb núm. ref. 130.239 TRC SH per a l’escomesa particular a l’avda. Ramon
d’Olzina, núm. 17 de Vila-seca, 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 presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
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.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. MOSSEN LLUIS BATLLE, 33
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal per a
l’escomesa particular al c. Mossen Lluis Batlle, núm. 33 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:
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PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 429/13 amb núm. ref. 130.187 TRR SH per a l’escomesa particular al c. Mossèn
Lluís Batlle, núm. 33 de Vila-seca, 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 presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
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.

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. EMILI VENDRELL, NÚM. 17 DE
LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal per a
l’escomesa particular al c. Emili Vendrell, núm. 17 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 Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 405/13 amb núm. ref. 130.226 TRC SH per a l’escomesa particular al c. Emili
Vendrell, núm. 17 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
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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 presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
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.

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. JOANOT MARTORELL S/N DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal per a
l’escomesa particular al c. Joanot Martorell, s/n 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 Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 390/13 amb núm. ref. 130.205 TRC GC per a l’escomesa particular al c. Joanot
Martorell, s/n de Vila-seca, 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.
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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.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
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.

E) SOL·LICITUD D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’AMPLIACIÓ DE LA POTENCIA A L’AVDA. DE LA GENERALITAT,
PARCEL·LA 45 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, de llicència municipal
per a l’ampliació de la potencia a l’avda. de la Generalitat, parcel·la 45 del Polígon
Industrial l’Alba de Vila-seca, i vista 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 Endesa Distribución Elèctrica SLU, la llicència municipal
d’obres núm. 445/13 amb núm. ref. 471.371 per a l’escomesa particular a l’avda. de la
Generalitat, parcel·la 45 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, 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.
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.
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.

F) SOL·LICITUD DE DISGUIMAR GROUP SLU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL I TERRASSA AL P. PAU CASALS, NÚM. 73 DE LA
PINEDA.
Vista la sol·licitud de Disguimar Group SLU, de llicència municipal per a l’adequació del
local i terrassa al P. Pau Casals, núm. 73 de La Pineda, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Disguimar Group SLU, la llicència municipal d’obres núm. 313/13
per a l’adequació del local i terrassa al P. Pau Casals, núm. 73 de La Pineda, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
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.
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6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Es conserva l’estructura de tancament de l’edifici actual pel cas d’aturar
temporalment l’activitat i replegar o desmuntar el tancament del tendal. Així mateix es
garanteix el desmuntatge de les caixes registradores en el seu cas.
8a.- Es presenta el document de compromís de modificar el sostre del tendal, que haurà
de ser el 50% mòbil, a partir del mes d’octubre, passada la temporada estiuenca, i
finalitzat abans de finals d’any.
9a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 549015 de data 26.03.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

3.836,36 €
959,09 €
4.795,45 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança per import de 959,09 € 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.

G) SOL·LICITUD DE LEISURE PARKS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA ATRACCIÓ AQUÀTICA AL PASSEIG PAU CASALS, NÚM. 65
DE LA PINEDA.
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Vista la sol·licitud de Leisure Parks SA, de llicència municipal per la construcció d’una
atracció aquàtica “Gran Kahuna” al Passeig Pau Casals, núm. 65 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 Leisure Parks SA, la llicència municipal d’obres núm. 425/13 per la
construcció d’una atracció aquàtica “Gran Kahuna” al Passeig Pau Casals, núm. 65 de La
Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
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 ser favorable l’expedient d’activitat.
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. 549015 de data 26.03.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

2.840,32 €
710,08 €
3.550,40 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança per import de 710,04 € per tal de respondre de possibles
danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres i runes i
en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.7

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 6 CORRESPONENT A LES
OBRES
DE
RESTAURACIÓ,
ADEQUACIÓ
ESTRUCTURA,
COL.LOCACIÓ
D’ASCENSOR I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NUCLI DE SERVEIS DEL
CASTELL DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de restauració, adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en
funcionament del nucli de serveis del Castell de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 6 presentada per UTE CASTELL DE VILA-SECA, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 corresponent a les obres de restauració,
adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en funcionament del nucli de
serveis del Castell de Vila-seca, realitzades per UTE CASTELL DE VILA-SECA, per un
import de 30.614,47 € sense IVA i 6.429,04 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 37.043,51 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.33600.63200 OF19201 del pressupost municipal.

B) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES
OBRES DE RENOVACIÓ DE TRES POUS DE CLAVEGUERAM A LA PINEDA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de renovació de tres pous de clavegueram situats en diferents cruïlles de la
Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per SOREA, SA en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de renovació de
tres pous de clavegueram situats en diferents cruïlles de la Pineda, realitzades per
SOREA, SA, per un import de 38.285,00 € sense IVA i 8.039,85 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 46.324,85 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.1590.61901 OF15207 del pressupost municipal.
4.8

ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL BBVA, PER ORDENAR LA NETEJA
DEL SOLAR DEL C. CLAVELLS, NÚM. 13, DE LA PLANA.

-

Vist l’expedient incoat al BBVA, en relació a l’incompliment del deure de conservació de
la finca situada al c. dels Clavells, núm. 13, de la Plana, on s’observen les següents
deficiències:
Es troba ple d’herbes i brutícia que ocupen la via pública i molesten per la
circulació.
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Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Haurà de procedir a la neteja de la finca en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al, per tal de formular les
al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en defensa dels seus
interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 5 de juliol de 2011, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar al BBVA, que procedeixi a l’execució de les actuacions necessàries
per a conservar la finca situada al c. dels Clavells, núm. 13 de La Plana, en les condicions
de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels
següents treballs:
- Haurà de procedir a la neteja de la finca en el termini d’un mes.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’ARRANJAMENT DEL MUR DE TANCAMENT DEL CEMENTIRI DE VILA-SECA.
Donades les deficiències existents en el revestiment del mur de tancament del Cementiri,
al carrer Mas del Bisbe de Vila-seca, havent-se produït recentment una caiguda del
mateix i degut al seu perill, s’ha de procedir a la seva reparació.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Plana Hortoneda SL, per les obres
d’arranjament del mur de tancament del Cementiri de Vila-seca, per import de 3.300,00 €,
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sense IVA 693,00 € en concepte d’IVA, que fan un total del 3.393,00 €, considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2013.13.16400.21200 AD 16769 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda SL, el contracte menor d’obres per
l’arranjament del mur de tancament del Cementiri de Vila-seca, per import de 3.300,00 €
sense IVA i 693,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.993,00 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.993,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.16400.21200 AD 16769 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Plana Hortoneda SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PINTURA A LES ESCOLES MESTRAL DE VILA-SECA I CAL.LÍPOLIS
DE LA PINEDA, A REALITZAR DURANT L’ESTIU DE 2013.
Vista la necessitat de realitzar obres del ram de pintura a l’Escola Mestral de Vila-seca i a
l’Escola Cal·lipolis de La Pineda, a realitzar durant l’estiu del 2013.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. M. C., que es el següent:
- Escola Mestral i Cal·lipolis
Base imponible
IVA 21%
Total

3.071,96 €
645,11 €
3.717,07 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.32100.21200 AD
16802 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
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amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. M. C., el contracte menor d’obres de ram de pintura a l’Escola
Mestral de Vila-seca i Escola Cal·lipolis de La Pineda, presentant un pressupost per import
de 3.071,96 € sense IVA i 645,11 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.717,07 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.717,07€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.32100.21200 AD 16802 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. M. C., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.11 A ) APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PALETA A L’ESCOLA SANT BERNAT DE VILA-SECA, A REALITZAR
DURANT L’ESTIU DE 2013.

Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola Sant Bernat Calvó de
Vila-seca, a realitzar durant l’estiu del 2013.
Vist el pressupost presentat pel Sr. F. R. S. , que es el següent:
- Escola Sant Bernat Calvó
Base imponible
IVA 21%
Total

2.620,00 €
550,20 €
3.170,20 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.32100.21200 AD16800 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
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Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. F. R. S., el contracte menor d’obres de ram de paleta a l’ Escolea
Sant Bernat Calvó de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 2.620,00 € sense
IVA i 550,20 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.170,20 € (IVA inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.170,20 €, (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.32100.21200 AD-16800 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. F. R. S. al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.11 B) APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’ OBRES
DEL RAM DE PALETA A L’ESCOLA MESTRAL DE VILA-SECA, A REALITZAR DURANT
L’ESTIU DEL 2013.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola Mestral de Vila-seca, a
realitzar durant l’estiu del 2013.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Jimaran SL , que es el següent:
- Escola Mestral
Base imponible
IVA 21%
Total

6.669,79 €
1.400,66 €
8.070,45 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.32100.21200 AD16799 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat: el que segueix
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Jimaran SL, el contracte menor d’obres de ram de paleta a
les Escola Mestral de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 6.669,79 € sense IVA i
1.400,66 € en concepte d’IVA, que fan un total de 8.070,45 € (IVA inclòs)
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SEGON.- Aprovar la despesa de 8.070,45 €, (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.32100.21200 AD-16799 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Jimaran SL, al departament
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.11 C) APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENORS D’OBRES
DEL RAM DE PALETA A L’ESCOLA MIRAMAR DE VILA-SECA, A REALITZAR
DURANT L’ESTIU 2013.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola Miramar de Vila-seca, a
realitzar durant l’estiu del 2013.
Vist el pressupost presentat per l’empresa La Serralleria Pellisa-Gracia SCP , que es el
següent:
- Escola Miramar
Base imponible
IVA 21%
Total

1.100,00 €
231,00 €
1.331,00 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.32100.21200 AD16801 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat el que segueix::
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa La Serralleria Pellisa-Gracia SCP, el contracte menor
d’obres de ram de paleta a la Escola Miramar de Vila-seca, presentant un pressupost per
import de 1.100,00 € sense IVA i 231,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.331,00 €
(IVA inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.331,00 €, (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.32100.21200 AD-16801 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa La Serralleria Pellisa-Gracia SCP, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PALETA A L’ESCOLA LA PLANA, A REALITZAR DURANT L’ESTIU
2013.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola La Plana, a realitzar
durant l’estiu del 2013.
Vist el pressupost presentat per l’empresa JIMARAN SL, que es el següent:
- Escola La Plana
Base imponible
IVA 21%
Total

3.654,63 €
767,47 €
4.422,10 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.32100.21200
AD16786 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Jimaran SL, el contracte menor d’obres de ram de paleta a
l’ Escoles La Plana, presentant un pressupost per import de 3.654,63 € sense IVA i 767,47 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 4.422,10 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.422,10€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.32100.21200 AD16786 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Jimaran SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PINTURA A L’ESCOLA LA PLANA, A REALITZAR DURANT L’ESTIU
DE 2013.
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Vist la necessitat de realitzar obres del ram de pintura a l’Escola La Plana, a realitzar durant
l’estiu del 2013.
Vist el pressupost presentat pel Sr. C. C.. O., que es el següent:
- Escola La Plana
Base imponible
IVA 21%
Total

1.600,00 €
336,00 €
1.936,00 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.32100.21200
AD16798 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. C. C. O., el contracte menor d’obres de ram de pintura a l’Escola La
Plana, presentant un pressupost per import de 1.600,00 € sense IVA i 336,00 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 1.936,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.936,00 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.32100.21200 AD16798 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. C. C. O., al departament
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PINTURA A LES ESCOLES TORROJA MIRET I SANT BERNAT CALVÓ
DE VILA-SECA, A REALITZAR DURANT L’ESTIU DE 2013.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de pintura a l’Escola Antoni Torroja i Miret i a
l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, a realitzar durant l’estiu del 2013.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. F. R., que es el següent:
- Escola Antoni Torroja i Miret i Sant Bernat Calvó
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Base imponible
IVA 21%
Total

5.545,00 €
1.164,45 €
6.709,45 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.32100.21200 AD16803 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. F. R., el contracte menor d’obres de ram de pintura a l’Escola
Antoni Torroja i Miret i Sant Bernat Calvó de Vila-seca, presentant un pressupost per import
de 5.545,00 € sense IVA i 1.164,45 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.709,45 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.709,45€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.32100.21200 AD-16803 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. F. R., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PALETA A L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS DE LA PINEDA I ANTONI
TORROJA MIRET DE VILA-SECA, A REALITZAR DURANT L’ESTIU DE 2013.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola Cal·lipolis de La Pineda i
A. Torroja i Miret de Vila-seca, a realitzar durant l’estiu del 2013.
Vistos el pressuposts presentats pel Sr. F. R. S., que son els següents:
- Escola Cal·lipolis
Base imponible
IVA 21%
Total

1.265,88 €
265,83 €
1.531,71 €

- Escola Antoni Torroja i Miret
Base imponible

1.434,00 €
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IVA 21%
Total

301,14 €
1.735,14 €

Atès que els pressupostos es considerant correctes, 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 les partides 2013.13.32100.21200
AD-16810 i 2013.13.32100.21200 AD-16811 del pressupost municipal, i vist l’informe emès
pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques,
aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó
de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. F. R. S., el contracte menor d’obres de ram de paleta a les
Escoles Cal·lipolis de La Pineda i Antoni Torroja i Miret de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 1.265,88 € sense IVA i 265,83 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 1.531,71 € (IVA inclòs) i de 1.434,00 € sense IVA i 301,14 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 1.735,14 € (IVA inclòs) .
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.531,71 € i 1.735,14 € (IVA inclòs), a càrrec de les
partides 2013.13.32100.21200AD-16810 i 2013.13.32100.21200AD-16811 del pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. F. R. S., al departament
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI
272/2013.
Atès el recurs ordinari 272/2013, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu
2 de Tarragona, interposat pel Sr. E. M. P., i atesa la proposta formulada per la Regidoria
de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari 272/2013, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
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5.2

ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

- SOL·LICITUD EFECTUADA PER LEISURE PARKS SA AMB NIF. A46250056, D’INICI
DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA NOVA ATRACCIÓ "GRAN KAHUNA" A
L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS, S/N PARC AQUOPOLIS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència. Vist que amb la sol·licitud va adjuntar la documentació
establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, que tot seguit es detalla:
•
•
•
•

Projecte d’activitat E13-02461/01 de data 29/05/2013
Informe favorable de l’enginyer municipal.
La Ponència Comarcal d’Avaluació ambiental (PCAA) del Consell Comarcal,
considera que es tracta d’un canvi no substancial de la llicència de parc aquàtic, per la
qual cosa aquesta pot dur-se a terme sense cap més tràmit.
Proposta resolució efectuada per la Ponència d'Activitats Classificades i Innòcues.
Vistos els fonaments de dret i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Establiments
Comercials i Industrials, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a LEISURE PARKS SA NIF. A46250056, llicència com a canvi no
substancial d’instal·lació d'una nova atracció "Gran Kahuna" a l’adreça Ps. de Pau
Casals, s/n parc aquopolis de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 588,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 548653), d'acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Incorporar com un canvi no substancial a la llicència del parc aquàtic de la
Pineda, per la qual cosa aquesta pot dur-se a terme sense cap més tràmit.

5.3 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
TERMINALS HOMOLOGATS PER A LA XARXA DE RESCAT DE L’AJUNTAMENT.
Atès que a l’any 2008, dins el marc del procés d’integració en el sistema de seguretat
pública, les autoritats de seguretat de la Generalitat i les de l’Ajuntament de Vila-seca
varen assentar les bases de coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de
seguretat i policia entre ambdues institucions mitjançant la signatura del Conveni de
Coordinació i Col·laboració en matèria de seguretat pública i policia.
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Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària realitzada el dia 28-9-2012, va aprovar la
signatura del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i aquest Ajuntament, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca a la Xarxa
Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. Així mateix es va
prendre el compromís de consignar en els pressupostos dels propers exercicis, crèdit
suficient per a fer front al manteniment dels equips de la xarxa Rescat i a l’adquisició del
material fungible que sigui necessari.
Atès que la Prefectura de la Policia Local, en informe de data 5-4-2013, adjunta llistat
facilitat pel director de la Xara Rescat de terminals homologats, i que per tant compleixen
les condicions tècniques requerides pel seu ús en aquesta xarxa, i insta l’Ajuntament
perquè procedeixi a la seva adquisició en execució de l’acord plenari de dia 28-9-2012.
Atès l’informe de Governació el qual conclou que per les característiques i quantia del
servei a contractar (no subjecte a regulació armonitzada) es considera que el
procediment més adequat i àgil és el negociat sense publicitat, en règim de tramitació
ordinària.
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.
Vist l'informe de la Intervenció Municipal en el sentit que el present contracte comporta
despeses de caràcter plurianual, i al fet que la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
Atès 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 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 l'expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament
mitjançant la modalitat d’arrendament pel sistema de “renting”, sense opció de compra,
de 15 terminals portàtils, 3 terminals mòbils de vehicle i 1 terminal fix, i els seus
accessoris, per la central operativa del Cos de Policia Local de Vila-seca, per
implementar el sistema de radiocomunicacions digital TETRA, connectat amb la Xarxa
RESCAT de la Generalitat de Catalunya (EXP. GOV. 413/2013), per un període seixantaquatre mensualitats a partir de l’1-9-2013, per procediment negociat sense publicitat, en
règim de tramitació ordinària.
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SEGON. Aprovar la quantia de 35.200,00, l’IVA inclòs, 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. La partida
pressupostària a la qual s’aplicarà el crèdit durant l’any 2013 és la
2013.12.92000.20600(A-15915) i l’import que correspondrà durant el mateix exercici serà
de 1.650,00 € (Inva inclòs).
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents.
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei.
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 (Zenon Digital Radio,
SL: (CIF B65135410) c. Via Augusta, 59, despatx 218 (plata 2ª) 08006 – Barcelona, Fitsa,
SA (CIF A43280908) c. Orosi, 12. 43004 – Tarragona, i Infofin Financial, SL. (CIF
B65418691) c. Brusi, 7. 08006 – Barcelona, de conformitat amb allò establert a l’article 178
del RDL 3/2011.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DE SANT JOAN
AL NUCLI DE LA PLANA, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atès que com en anys anteriors el nucli de la Plana celebra la festa de Sant Joan amb un
programa d’activitats lúdiques i culturals.
Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de la festa
de Sant Joan del nucli de la Plana des del dia 8 al 24 de juny de 2013.
Atesa l’informe de fiscalització 12-2013-362 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:
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PRIMER.- Aprovar la programació de les festes de Sant Joan al nucli de La Plana,
durant el mes de juny de 2013.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar
a terme l’esmentada activitat per 15.622,70 € (IVA inclòs),. Aquesta despesa anirà a
càrrec de la partida 14 92400 22609 A -15676 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i
Pujals per la signatura dels contractes corresponents.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DEL 80% A
COMPTE DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA
PINEDA PER A L’ANY 2013.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Veïns de La Pineda on demana una
bestreta del 80% a compte de la subvenció ordinària per afrontar les despeses de
funcionament i realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013,
la qual fou concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia 6 de maig de 2013.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-319 favorable signat per l’Interventor.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER
Aprovar la concessió d’una bestreta de 4.800,- € a compte de la subvenció
aprovada per la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2013, per import de
6.000,00€ a l’entitat Associació de Veïns de la Pineda, amb NIF G-43265529, destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 4.800,00 €, a càrrec de la partida
14.92400.48900 (O 14144) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns Santa M. de La Pineda i a l’
Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
6.3
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
CONCESSIÓ
D’UNA
EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ DE SENEGALESOS “GALGUI”.

SUBVENCIÓ

Vista la sol·licitud presentades per l’entitat cultural Associació de Senegalesos Galgui,
on demana subvenció extraordinària per afrontar les despeses d’una actuació musical
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que van portar a terme el passat mes d’abril de 2013, a la Plaça de la Formiga de Vilaseca, acompanyada de la factura corresponent.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-367 favorable signat per l’Interventor 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 concessió d’una subvenció extraordinària a l’Associació de
Senegalesos Galgui de Vila-seca, amb NIF G55562490 per import de, 200,00€, destinada
a finançar l’actuació musical del dia 4 d’abril de 2013, organitzada per dita entitat.
SEGON.- Aprovar la despesa a càrrec de la partida 14 33400 48900 AD 15921 del vigent
pressupost municipal de l’any 2013.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1.

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es van produir durant
l’execució de l’actuació musical del passat dia 4 d’abril de 2013, organitzada per dita
entitat..

2.

L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat extraordinària com a màxim
el 31 d’octubre de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a) Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b) Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per
les quals es va concedir la subvenció

1.

El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així
mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
3.
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.
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4.

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.
5.
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.
6.
En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la bestreta
no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Senegalesos
Galgui, mitjançant factura per un import de 200 € com a justificants de lla subvenció
concedida.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 200 €, a càrrec de la partida 14 33400
48900 O 15922 del pressupost municipal de 2013.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa INSAGRA UNO, S.L., d’un incentiu per a
la contractació de 6 treballadors durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, 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:
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PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa INSAGRA UNO, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 6 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.500 €, 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 14.24100.47000 (D 15444)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa INSAGRA UNO, S.L.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa BERCOSE, S.L. d’un incentiu per a la
contractació de 2 treballadors durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, 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 BERCOSE, S.L. d’un incentiu
per a la contractació de 2 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.500 euros, 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 14.24100.47000
(D-13963) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Leisure Parks SA, d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant cinc mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
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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 Leisure Parks SA, d’un incentiu
per a la contractació d’una treballadora durant cinc mesos a jornada completa
SEGON. 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
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-13203) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Leisure Parks SA.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANEA 2008, S.L., d’un incentiu per a la
contractació de 10 treballadors durant quatre mesos amb una jornada laboral de 30 hores
setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, 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 SANEA 2008, S.L., d’un incentiu
per a la contractació de 10 treballadors durant quatre mesos amb una jornada laboral de
30 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 7.500 €, 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 14.24100.47000 (D-15226)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANEA 2008, S.L.
E) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ESPECIALITATS JB, S.L., d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant tres mesos a jornada completa, mitjançant
una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
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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 i, 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 ESPECIALITATS JB, S.L., d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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 14.24100.47000 (D-15227)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESPECIALITATS JB, S.L.
F) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, SL,
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 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 i, 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 GENERAL COMPRAS
HOTELERAS, SL, d’un incentiu per a la contractació d’una treballadora durant tres mesos
a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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 14.24100.47000 (D-15228)
del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, SL.

G) Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa COMCRIS, S.L., d’incentius per a la
contractació de treballadors aturats, mitjançant ofertes de treball presentades davant la
Borsa de Treball Municipal.
Vist que els llocs de treball pels quals sol·licita subvenció són un auxiliar de manteniment i
una cambrera de bufet.
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 i, 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 les sol·licituds presentades per l’empresa COMCRIS, S.L., d’incentius
per a la contractació de 2 treballadors amb el detall que s’indica a continuació:
Nombre llocs
1
1

Categoria treballador
Ajudant de manteniment
Cambrera de bufet

Temps contracte
3,5 mesos
3,5 mesos

Tipus jornada
completa
completa

Import incentiu
750 euros
750 euros

SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.500 euros, 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 14.24100.47000
(D-15229) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa COMCRIS, S.L.
H) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa AUNAR GROUP 2009, S.L., d’un incentiu
per a la contractació de 32 treballadors durant cinc mesos a jornada completa, mitjançant
una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
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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 AUNAR GROUP 2009, S.L.,
d’un incentiu per a la contractació de 32 treballadors durant cinc mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 24.000 €, 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 14.24100.47000
(D-15445) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa AUNAR GROUP 2009, S.L.

I) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CHICKEN FARM, S.L., d’un incentiu per a
la contractació de 8 treballadors durant TRES mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, 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 CHICKEN FARM, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 8 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 6.000 €, 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 14.24100.47000 (D-15443)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CHICKEN FARM, S.L.
J) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa J. G. P., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant tres mesos amb una jornada laboral de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
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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 i, 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 J. G. P., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos amb una jornada laboral de 30 hores
setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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 14.24100.47000 (D-15447)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. G. P.

K) Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A. d’un
incentiu per a la contractació de 10 treballadors durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, 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 ESTIVAL PARK SALOU, S.A.
d’incentius per a la contractació de 10 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 7.500 euros, 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 14.24100.47000
(D-15446) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.
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6.5 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.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora N. S. G., 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 i, 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 N. S. G., 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-15230)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora N. S. G..

6.6
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD D’INCENTIU PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora I. S. G., d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que amb la mateixa data i amb un número de registre d’entrada anterior ja s’ha
presentat sol·licitud d’incentius per a la instal·lació de la mateixa empresa a nom d’una
persona diferent.
Atès allò que disposen les bases reguladores per a la concessió d’incentius als nous
emprenedors, l’objecte dels quals és la creació i establiment d’una nova empresa al
municipi i que en aquest cas l’incentiu ja ha estat concedit a nom d’un altre sol·licitant.
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Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local 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. Denegar la sol·licitud presentada per l’emprenedora I. S. G., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, per haver-se presentat amb
anterioritat sol·licitud d’incentius per a la instal·lació de la mateixa empresa a nom d’una
persona diferent.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora I. S. G..
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DE LA
REPRESENTACIÓ DE LA LLEGENDA DEL RESCAT DE LES 100 DONZELLES A
BAGÀ.
Dins dels actes bianuals programats per la regidoria de Cultura conjuntament amb el
municipi agermanat de Bagà, pel dia 13 de juliol, s’ha previst, la participació de la Coral
Nova Unió i de l’Orquestra Haendel de Vila-seca a la representació de la llegenda del
“RESCAT DE LES 100 DONZELLES“ a Bagà.
Atesa la necessitat de fer front a les despeses de transport, manutenció i la contractació
del servei per l’actuació dels músics i el solista per a la realització de la representació del
“Rescat de les 100 Donzelles”.
Vist els informes favorables 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.- Aprovar una despesa de 9.674,95.- € per fer front a la participació de la Coral
Nova Unió i de l’Orquestra Haendel de Vila-seca a la representació de la llegenda del
“RESCAT DE LES 100 DONZELLES“ a Bagà el proper dia 13 de juliol de 2013, que anirà
a càrrec de la partida 14 33400 22609 – A-15159 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL PATÍ CLUB VILA-SECA, ANY 2013.
Vist la relació de justificants presentats per el Patí Club Vila-seca, corresponents a justificar
l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 2013.
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Vist l’informe de fiscalització 12-2013-336 favorable signat per l’Interventor, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Patí Club Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 3.973,72 €, com a justificants de la subvenció concedida al Patí
Club Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201300015136) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS MUNICIPALS D’ESTIU DE LA
ZONA ESPORTIVA DE LA PLATJA DE LA PINEDA, AIXÍ COM LA GESTIÓ DEL
SERVEI DE LA PISCINA DE LA PLANA, TEMPORADA 2013.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 20 d’abril de 2009
d’aprovació de la prorroga del contracte de la gestió del servei per un període de 4 anys
on s’inclou la gestió del servei de la piscina d’estiu de la Plana i la gestió del servei de les
activitats lúdic esportives a la Platja de la Pineda.
Aquests dos serveis, malgrat formar part de l’objecte del nou contracte de pròrroga, seran
facturats en cada exercici econòmic.
Vist que l’empresa adjudicatària IGE, SL. ha presentat el projecte d’activitats a realitzar
amb un import de divuit mil vuit cents vint-i-dos euros amb cinquanta-un cèntims
d’euro//18.822,51€// per la gestió de la piscina d’estiu de la Plana i de setze mil dos
cents catorze euros amb setanta-cinc cèntims d’euro //16.214,75// per la gestió de les
activitats d’estiu de la platja de la Pineda.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-359 favorable signat per l’Interventor, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les activitats i la despesa per la temporada d’estiu 2013, per un import
de 18.822,51 € (divuit mil vuit cents vint-i-dos euros amb cinquanta-un cèntims d’euro)
IVA inclòs, a càrrec de la partida 14.34100.22609 (AD- 15452) del pressupost municipal
vigent,per la gestió del servei de la piscina d’estiu de la Plana, a l’empresa Iniciatives per
a la Gestió Esportiva, SL.
SEGON.- Aprovar les activitats i la despesa per la temporada d’estiu 2013, per un import
de 16.214,75 € (setze mil dos cents catorze euros amb setanta-cinc cèntims d’euro) IVA
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inclòs, en càrrec de la partida 14.34100.22609 (AD-15453) del pressupost municipal
vigent, per la gestió del servei de les activitats lúdic esportives a la Platja de la Pineda, a
l’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Empresa I.G.E. S.L.., i
l’Ajuntament de Vila-seca.

a la Intervenció de

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ DE TARRAGONA PEL
PROGRAMA DE COLÒNIES 2013.
Vista la instància presentada per Joan C. Filella Riba, President d’Hammada, Associació
d’Amics del Poble Sahrauí, en la qual demana una subvenció en concepte de trasllat de
nens sahrauís a Vila-seca dins del programa de colònies per a nens sahrauís 2013,
concretament a les famílies Guerrero-Fernández i Melero-Fernández, acompanyada de la
memòria –valoració del programa de l’estiu 2012 i el corresponent pressupost per aquest
any.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de
Fons ( 12-2013-351) i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions ordinàries, a l’Associació Hammada
d’Amics del Poble Sahrauí, destinada a sufragar les despeses del trasllat de nens
sahrauís, dins del programa de colònies per a nens sahrauís 2013, concretament els dos
nens que han de residir a Vila-seca, per un import de 1.270 € IVA inclòs (2 bitllets), amb
càrrec a la partida 14 92400 48900 AD 15231.
SEGON.- Aprovar la concessió d’una bestreta del 80% a compte de la subvenció
aprovada a l’associació Hammada d’Amics del Poble Sahrauí, per import de 1.016,- €
destinada a finançar el trasllat de dos infants del programa O-15424 del pressupost de
l’any 2013 per fer front a les subvencions que s’atorguen.
TERCER.- Fer efectiu aquest import al compte de l’ Associació Hammada d’ Amics del
Poble Sahrauí, que figura a l’expedient.
QUART.- Aprovar les condicions a què queden subjecte la present subvenció i que es
concreta en el punt següent:
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7.

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any
2013.
8.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats per les
quals es va concedir la subvenció
9.

El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així
mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
10.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
11.
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.
12.
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.
13.
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.
14.
En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la bestreta
no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA
DELS OBRERS DE L’AJUNTAMENT.
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Ates que es troba pròxima la finalització contractació del servei de gestió i dinamització
de l’Espai Jove, concretament el proper 31 d’agost de 2013 i que aquesta es va realitzar
sense possibilitat de pròrroga.
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del
servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, des de l’1 de setembre
de 2013 al 31 de juliol de 2014, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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 prestació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa
dels Obrers, juntament amb parcs joves de Nadal i Setmana Santa, realització d’una lan
party i monitoratge especialitzat de la Ludoteca Municipal, pel termini que va des de l’1 de
setembre de 2013 al 31 de juliol de 2014.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, durant
l’esmentat període.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
45.000,00, (sense IVA ), a càrrec de la partida 14 33700 22606 A-13386 del pressupost
de l’any 2013, i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
QUART.Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
6.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU 2013, AIXÍ
COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atès que la Regidoria de Relacions Cíviques conjuntament amb les Juntes de les
Associacions Veïnals del Municipi, han acordat un programa d’activitats d’estiu a realitzar
en els diferents barris de Vila-seca, en substitució de les Festes de Barri que es venien
celebrant en anys anteriors i tal i com es va fer l’estiu de 2013.

45

Atès que aquestes activitats es composen d’actuacions en els següents àmbits: festes
infantils, cinema a la fresca i propostes de ball, cadascuna amb el pressupost
corresponent.
Atesa l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció
Municipal de Fons, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Cíviques,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la programació de les activitats d’estiu de Vila-seca, a realitzar en els
diferents barris de Vila-seca, durant l’estiu de 2013.
SEGON.- Aprovar una despesa corresponent a aquestes activitats per import de
19.614,96,- IVA inclòs), i a la infraestructura necessària per a portar a terme l’esmentada
activitat. Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 14 92400 22609,
A 16772 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a les Associacions de Veïns de Vila-seca i a la
Intervenció Municipal de Fons.

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

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL DE 2013.
Vista la relació de justificants presentat per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de menjador del
mes d’abril de 2013, la regidora delegada eleva a la Junta de Govern Local la següent
proposta:
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes d’abril de
2013 i aprovats per la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de19.726,02 € a càrrec de
la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal. Relació ADO núm.
20130000307.
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Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
La Plana
Cal.lípolis
Cal.lipolis
Cal.lípolis
TOTAL

4.950,85 €
5.077,80 €
2.276,65 €
3.365,84 €
281,18 €
1.851,95 €
1.576,05 €
296,10 €
49,60 €
19.726,02 €

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

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43053651

Menjador escola Miramar,

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43893254

Menjador escola La Canaleta,

a Menjars de la Mediterrània

NIF B43683721

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

7.2

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT A UN VEÍ DEL MUNICIPI.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2013, en què es va aprovar
la concessió d’un ajut al Sr. Miguel Garcia Palma amb DNI 37356286P, per la tramitació
del passaport per a la Sra. Janette Ivy Garcia Palma.
Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Vila i Borràs, amb DNI 35010613J, en
representació de CARITAS PARRIQUIAL de Vila-seca,
Vistos els justificants aportats i vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió complementària de 6,99 € al Sr. Miguel Garcia Palma,
amb DNI 37356286P, de l’import de 179 € aprovat inicialment, fins a 185,99 €, import
definitiu de la justificació.
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SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 185,99 € a càrrec
de la partida 14 23000 48000 O 15189 del vigent pressupost municipal, a Miguel Garcia
Palma, amb DNI 37356286P, per la tramitació del passaport de la Sra. Janette Ivy Palma.
TERCER. Endossar la materialització del pagament a l’entitat CARITAS PARROQUIAL
de Vila-seca, ja que donada l’urgència del pagament a l’Embaixada britànica, la tramitació
es va haver de realitzar a través d’aquesta entitat.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de Fons.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA PEL PAGAMENT DEL PROFESSORAT DEL
CURS DE TALL I CONFECCIÓ.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana que
corresponent a les despeses de la professora que imparteix les classes de tall i confecció
al nucli urbà de la Plana, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i
Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació del servei de professorat del curs de tall i confecció de la Plana dels mesos de
gener a maig de 2013 (ambdós inclosos), aprovat per la Junta de Govern Local de data
27 de maig de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.360,00 € a càrrec de
la partida 2013 14 23000 48000 O 15925 del vigent pressupost municipal.
.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
l’EBAS ha emès per a cada una d’elles d’acord amb les bases que regulen aquest tipus
d’ajuts, vist l’informe de la Intervenció Municipal i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social de data 16 de maig de 2013 i el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques
d’Igualtat del dia 26 de juny de 2013, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
això que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en la
proposta de la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social de data 16 de maig de 2013 i
el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
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Polítiques d’Igualtat del dia 26 de juny de 2013. L’import total dels ajuts és de 3.910
euros.
SEGON. Denegar l’ajut d’urgència social especificat al punt 5.2 de l’acta de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat del dia 26 de
juny de 2013.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

7.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT PER A
L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “FARTETS”.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de gestió de la llar d’infants
municipal “Fartets” iniciat per acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de
2013, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
Vist que la publicitat de la convocatòria s’ha efectuat mitjançant edictes publicats al BOP
de Tarragona núm. 53 de 04.03.2013 i al DOGC núm. 6331 de 08.03.2013, i al perfil del
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Vist que durant la licitació s’han presentat les sis proposicions que consten a l’expedient
les quals van ser totes admeses.
Vistes les actes de la mesa de contractació dels dies 22 d’abril de 2013, amb motiu de
l’obertura del sobre A (Documentació administrativa); del dia 29 d’abril de 2013, amb
motiu de l’obertura del sobre B (Documentació tècnica); del dia 13 de juny de 2013, de
validació de l’informe tècnic emès en relació amb la documentació del sobre B; del dia 19
de juny de 2013, d’obertura del sobre C (Proposició econòmica) i del dia 20 de juny de
2013, de classificació de les ofertes per ordre de puntuació amb proposta d’adjudicació a
favor de l’oferta més avantatjosa, que ha resultat ser la de L’ACLUCA SCCL per haver
obtingut la major puntuació en el procediment.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
allò que disposa l’article 151 i la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serves Educatius, Serveis
Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades en el procediment obert convocat per
a l’adjudicació del servei de gestió de la llar d’infants municipal “Fartets”, atenent la
proposta efectuada per la mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
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Licitant
L’Acluca, SCCL
Eulen Servicios Sociosanitarios SA
Fundació Pere Tarrés
Fundació en Xarxa
Llar d’infants Tic-Tac SCCL
Consell Esportiu Baix Camp

Punts
87’86
87’66
85’81
80’14
76’15
72’04

SEGON.- Requerir al licitador L’Acluca SCCL, com a licitadora que ha formulat la millor
oferta, essent l’import de 73.800 euros, sense IVA, perquè dins dels deu dies hàbils
següents a rebre la corresponent notificació, presenti la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i efectuï la constitució de la garantia definitiva per import de 3.690 euros,
així com que justifiqui que disposa dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte.
TERCER.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant.
QUART.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, a la resta de participants en la licitació i a
la Intervenció Municipal.
7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE BONIFICACIONS
PEL SERVEI DE MEGAESTIU 2013.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per obtenir bonificacions del preu del servei
del Megaestiu per als mesos de juliol i d’agost i vist l’informe que han emès els educadors
de carrer, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa Serves Educatius, Serveis
Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir la bonificació pel servei de Megaestiu 2013 a diferents peticionaris.
SEGON. Denegar diferents sol·licituds per no haver assolit la puntuació exigida a les
bases de la Convocatòria:
TERCER. Acceptar els desistiments de les peticions presentades per diferents
sol·licitants
QUART. Notificar aquest acord als interessats, al PIJ, a l’EBAS i a la Intervenció
Municipal de Fons.
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7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DE COSTOS DELS DIFERENTS
SERVEIS SOCIALS PRESENTATS PEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS
DE L’ANY 2012.
Vista la liquidació de costos del servei de Serveis Socials presentada pel Consell
comarcal del Tarragonès, corresponent a l’any 2012, en la qual s’adjunta el detall dels
costos de cada un dels serveis prestats.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serves Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació final de l’any 2012 corresponent als diferents serveis
socials que ha realitzat el Consell Comarcal del Tarragonès a l’Ajuntament de Vila-seca
amb un cost total de 185.980,74, dels quals resten pendents de liquidar 33.658,41 €.
SEGON. L’import d’aquesta liquidació de 33.658,41 €, s’imputarà a càrrec de la partida
2013 14 23000 48000 O 14669 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
esmentat pel Consell Comarcal del Tarragonès en la seva comunicació.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE COSTOS DELS DIFERENTS
SERVEIS SOCIALS PRESENTATS PEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS
CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE L’ANY 2013.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura el
repartiment desglossat corresponent al primer trimestre de l’any 2013 dels diversos
serveis socials que presta l’esmentat consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de
març de 2009.
Vist que la renovació del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 22 d’abril de
2013 no ha estat denunciada per cap de les dues parts per la qual cosa queda renovat
per a l’any 2013, amb les mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de
despeses de 205.000 €, en concepte d’aportació municipal a la prestació del servei.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serves Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la liquidació del primer trimestre de l’any 2013 del repartiment
desglossat dels diferents serveis socials que presta el Consell Comarcal de Tarragonès,
amb el següent desglossament:
Xarxa de serveis socials
SAD dependència
SAD social
Transport adaptat

39.409,01 €
2.318,78 €
41,87 €
9.470,03 €

SEGON. L’import d’aquesta liquidació s’imputarà a càrrec
2013.14.23000.48000 DO 15181 del vigent pressupost municipal.

de

la

partida

TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.

7.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A AFANOC PER
LA CAMPANYA POSA’T LA GORRA 2013.
Vista la sol·licitud presentada per AFANOC, Associació de Famílies i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya, en què demana una col·laboració econòmica per la campanya
“Posa’t la gorra” que tindrà lloc el diumenge dia 3 de juny de 2012 a les instal·lacions del
parc temàtic Port Aventura.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serves Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 600 € a AFANOC en concepte de col·laboració a la
campanya “Posa’t la gorra “ de l’any 2013, a càrrec de la partida 2012.14.2300.48000
del vigent pressupost municipal.
SEGON. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
l’entitat, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament per cap concepte.
TERCER. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots
els cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vila-seca”.
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QUART. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de juliol de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran conjuntament
amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, així com
també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a AFANOC i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

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

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

Xavier Farriol i Roigés
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