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

DATA:
LLOC:
HORARI:

13 d’agost de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, alcalde acctal.
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretaria general acctal.
Sr. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusa la seva absència :
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Josep M. Pujals Vallvè

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 30 DE JULIOL DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 30 de juliol de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012038.

La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 27 de juliol
de 2012, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2012038, per import de
202.111,60 euros.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE FORMIGÓ A
LA PLAÇA FREDERIC MOMPOU DE VILA-SECA.
Vist la necessitat d’encarregar els treballs de substitució del paviment de formigó a la
Plaça Frederic Mompou de Vila-seca, donat que hi ha un munt de lloses de formigó
malmeses. S’hauria de procedir a la seva substitució per un paviment continu de sauló
confinat entre els paviments durs que es conservaran. Les obres inclouen també la
consolidació de l’encintat de llamborda i la formació de daus de formigó per al suport dels
bancs existents.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Construccions Ferré SL per import de 4.813,37
€ sense IVA i 866,41 en concepte d’IVA, que fan un total de 5.679,78 €, 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 amb càrrec a la
partida 2012.13.15100.61900 RC-18517 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 Construccions Ferré SL. el contracte menor d’obres per
realitzar els treballs de substitució del paviment de formigó a la Plaça Frederic Mompou de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 4.813,37 € sense IVA i 866,41 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 5.679,78 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.679,78 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2012.13.15100.61900 RC-18517 del pressupost municipal.

2

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Construccions Ferré SL., al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA REMODELACIÓ DEL PAVIMENT
DEL PARC DE LA RIERA DE VILA-SECA.
Donada la utilització de l’espai del Parc de la Riera des de la seva inauguració per a la
realització de festes amb l’accés dels vehicles pesants per tot l’indret, sense capacitat
portant del seu paviment, es veu necessari un estudi acurat d’accessibilitat al mateix per tal
d’harmonitzar els usos, fins i tot modificant els paviments existents.
Atès l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal s’haurà de redactar un projecte
constructiu corresponent a les obres de remodelació del paviment del Parc de la Riera de
Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, per
import de 6.950,00 € sense IVA i 1.251,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de
8.201,00 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.15000.61900
RC-18512 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials
i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, el contracte
menor de serveis per la redacció del projecte constructiu de la remodelació del paviment del
Parc de la Riera, de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 6.950,00 € sense IVA
i 1.251,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 8.201,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 8.201,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61900 RC-18512 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.3 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LES
OBRES DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DEL
NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.

Vista la memòria valorada per a les obres de millora i renovació de la senyalització
direccional del nucli urbà de Vila-seca, redactada per SISMOTUR, i l’informe emès al
respecte pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics, i de conformitat amb la delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, realitzada mitjançant decret de data
17 de juny de 2011, 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:
ÚNIC. Aprovar inicialment la Memòria Valorada per a les obres de millora i renovació de la
senyalització direccional del nucli urbà de Vila-seca, redactada per SISMOTUR, amb un
pressupost de 196.606,01 € més 41.287,26 € en concepte d’IVA (21%) que fa un total de
237.893,27 € IVA inclòs.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR LES
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA I
RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DEL NUCLI URBÀ DE VILASECA.
Es preveu que la Junta de Govern Local en sessió de 13 d’agost de 2012 aprovi la
Memòria Valorada redactada per SISMOTUR per a les obres de millora i renovació de la
senyalització direccional del nucli urbà de Vila-seca. El pressupost és de 196.606,01 €
més 41.287,26 € en concepte d’IVA (21%), que fa un total de 237.893,27 € IVA inclòs.
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 2 d’agost de 2012 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
Valorada esmentada.
El cap dels Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe favorable respecte la
tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 2 d’agost de 2012, 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.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
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Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, i 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 obres compreses a la
Memòria valorada redactada per SISMOTUR per a la millora i renovació de la
senyalització direccional del nucli urbà de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
196.606,01 € més 41.287,26 € en concepte d’IVA (21%), que fa un total de 237.893,27 €
IVA inclòs i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte d’obres.
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.

4.5 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELECTRICA EN BAIXA TENSIÓ
DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ÒRGANS DE GESTIÓ DEPENDENTS.
Vist el Plec de clàusules administratives per al contracte de subministrament d’energia
elèctrica en baixa tensió de l’Ajuntament de Vila-seca i els seus òrgans de gestió
dependents, redactat per l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament.
Consta a l’expedient Informe del secretari general d’aquest Ajuntament sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicat el
contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i concordants del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
La intervenció de Fons ha emès informe favorable en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
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Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidora
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
que ha de regir la contractació del subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió de
l’Ajuntament de Vila-seca i els seus òrgans de gestió dependents.
SEGON. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin presentar reclamacions. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n
acreditat cap, l’acord adoptat s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord
exprés.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari,
subjecte a regulació harmonitzada, sobre les taules de preus presentades i amb
puntuació sobre determinats aspectes reflectits en el plec de clàusules, i la despesa
màxima de 894.984,98 € exclòs l’IVA, més 187.946,85 € en concepte d’IVA (21%), que
fan un total de 1.082.931,83 € IVA inclòs.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, segons s’estableix en els articles 13 i 15 del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, en el ben entès que si es presenten al·legacions o
reclamacions al plec, la licitació s’ajornarà el temps que resulti necessari per resoldre-les.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS DEL NUCLI URBÀ DE LA PLANA ( 2012).
Per tal de donar continuïtat al servei de manteniment i conservació de les zones verdes del
nucli urbà de La Plana, es fa necessària la contractació d’una empresa externa per a dur a
terme el manteniment.
Vist l’informe emès al respecte per Cap de l’Àrea dels Serveis Públics on s’indica que s’ha
sol·licitat pressupost a l’empresa de jardineria especialitzada en aquest tipus de servei que
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suposa el manteniment i conservació de les zones verdes de la Plana per l’any 2012, amb
efectes a partir del dia 1 de gener de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012.
Vist el pressupost presentat per Sr. J. G. P., per import de 16.110,75 € pel servei de
manteniment i conservació dels espais verds del nucli urbà de La Plana sense IVA i
2.899,93 € en concepte d’IVA, que fan un total de 19.010,68 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2012.13.17100.21000 RC-19031 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. G. P., el contracte menor de servei de manteniment i
conservació de les zones verdes del nucli urbà de La Plana, presentant un pressupost per
import de 16.110,75 € sense IVA i 2.899,93 € en concepte d’IVA, fan un total de 19.010.68 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 19.010,68 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.17100.22700 RC-19182 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. G. P., al departament de serveis públics i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE
DE FINALITZACIÓ APARCAMENT PÚBLIC 111 PLACES A VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses al projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca.
Vista la certificació núm. 3 presentada per GARCIA RIERA, SL, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres compreses al
projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca realitzats per
GARCIA RIERA, SL, per un import de 175.911,16 € sense IVA, 31.664,01 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 207.575,17 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.31200.62200 (OF18496) del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE DE FINALITZACIÓ APARCAMENT PÚBLIC 111
PLACES A VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses al projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca.
Vista la certificació núm. 4 presentada per GARCIA RIERA, SL, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres compreses al
projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca realitzats per
GARCIA RIERA, SL, per un import de 296.299,38 € sense IVA, 53.333,89 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 349.633,27 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.31200.62200 (OF
19030) del pressupost municipal.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE FINALITZACIÓ APARCAMENT PÚBLIC 111 PLACES OBRES
D’INSTAL·LACIO D’INTERFONIA I INFORMÁTICA DE CONTROL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca, instal·lació
d’interfonia i informàtica de control.
Vista la certificació núm. 1 presentada per COLLDEJOU SISTEMES INSTAL·LACIONS
SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, la regidora delegada
d’urbanisme, medi natural i serveis públics, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
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d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres compreses al
projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca, obres d’instal·lació
d’interfonia i informàtica de control, realitzats per COLLDEJOU SISTEMES
INSTAL·LACIONS SL, per un import de 32.929,78 € sense IVA, 5.927,36 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 38.857,14 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.31200.62200 OF
18576 del pressupost municipal.
D) ESBORRANY DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES
NÚM. 2 DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ APARCAMENT PÚBLIC 111 PLACES
OBRES D’INSTAL·LACIO D’INTERFONIA I INFORMÁTICA DE CONTROL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca, instal·lació
d’interfonia i informàtica de control.
Vista la certificació núm. 2 presentada per COLLDEJOU SISTEMES INSTAL·LACIONS
SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, la regidora delegada
d’urbanisme, medi natural i serveis públics, 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 la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres compreses al
projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca, obres d’instal·lació
d’interfonia i informàtica de control,
realitzats per COLLDEJOU SISTEMES
INSTAL·LACIONS SL, per un import de 9.233,54 € sense IVA, 1.662,04 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 10.895,58 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.31200.62200 OF19180 del pressupost municipal.

E) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE LES
OBRES COMPLEMENTARIES A L’OBRA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES
XARXES D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILASECA, SECTOR C2.
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Vista la certificació núm. 4 presentada per AGROVIAL SA, en qualitat d’adjudicatària de
les obres complementàries a les obres de renovació i millora de les xarxes d’aigua,
sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres
complementàries a les obres de renovació i millora de les xarxes d’aigua, sanejament i
pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2, realitzades per AGROVIAL SA, per
un import de 3.434,55 € sense IVA, 618,22 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 4.052,77 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.15100.61903 (OF19178) del pressupost municipal.

F) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 13 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES
D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILA-SECA,
SECTOR C2.

Vista la certificació núm. 13 presentada per AGROVIAL SA, en qualitat d’adjudicatària de
les obres de renovació i millora de les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli
antic de Vila-seca, sector C2.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 13 corresponent a les obres compreses al
projecte de renovació i millora de les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli
antic de Vila-seca, sector C2, realitzats per AGROVIAL SA, per un import de 51.702,98 €
sense IVA, 9.306,53 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
61.009,51 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.15100.61903 (OF19177) del pressupost municipal.

G) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 14
(LIQUIDACIÓ) DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE DE RENOVACIÓ I
MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI
ANTIC DE VILA-SECA, SECTOR C2.
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Vista la certificació núm. 14 (liquidació) presentada per AGROVIAL SA, en qualitat
d’adjudicatària de les obres compreses al projecte de renovació i millora de les xarxes
d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 14 (liquidació) corresponent a les obres
compreses al projecte de renovació i millora de les xarxes d’aigua, sanejament i
pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2, realitzades per AGROVIAL SA, per
un import de 33.843,98 € sense IVA, 6.091,92 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 39.935,90 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.15100.61903 (OF19179) del pressupost municipal.

H) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 15 DEL
PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES DE TIPÙS ESFÈRIC DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA (1A. FASE)

Vista la certificació núm. 15 presentada per SATEM en qualitat d’adjudicatària dels
treballs d’adequació de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca
(1a. Fase).
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 15 corresponent a les obres compreses al
projecte d’adequació de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vilaseca (1a. Fase), realitzats per SATEM, per un import de 21.099,63 € sense IVA, 3.797,93
€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 24.897,56 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.16500.61900 (OF
19056) del pressupost municipal.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
- PROPOSTA DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI GOYA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’EDIFICI SITUAT AL C.
ENRICO CARUSO, 12 DE LA PINEDA.
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Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Goya de llicència de primera
ocupació de l’edifici situat al c. Enrico Caruso, 12 de La Pineda, així com l’informe emès
al respecte per l’arquitecte 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.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Goya, la llicència de primera
ocupació de 20 habitatges de l’edifici situat al c. Enrico Caruso, 12 de La Pineda.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’UNA RECLAMACIÓ
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.

DE

Vist el recurs de reposició interposat mitjançant correu certificat amb acusament de
recepció el 5 de juliol de 2012 (RED Ajuntament núm. 4906/12, de 6 de juliol) per la Sra.
M. R. R. S., contra l’acord de la Junta de Govern Local de 28/05/2012, pel qual es va
declarar no admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel lletrat
Sr. A. G. B., en nom i sense representació activa de la reclamant Sra. Romero (Exp.
328/2011), per entendre que ho impedeix el fet d’estar davant d’una pretensió
extemporània perjudicada pels efectes de la prescripció.
Vist l’informe jurídic emès al respecte pel cap de l’Àrea de Governació:
“Primer. La procedència de la reposició no planteja cap problema, ja que ha estat
efectuada en el termini i de la forma que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Segon. L’argument impugnatori no desvirtua la legalitat de l’acord municipal en base a la
principal consideració derivada del marc jurídic aplicable a aquest cas concret: “L’exercici
d’una acció i el posterior desistiment (inclús el tàcit) no interromp la prescripció, per quan
és aplicable l’article 1946 del Codi Civil, sense que la reserva de drets sigui eficaç per si
mateixa per a interrompre el termini de prescripció [SSTS 24-01-1983 ( RJ 1983\120 ) y
11-03-1986 ( RJ 1986\1482).
Tercer. Como indica la STS de 30 de setembre de 2009, RC 2209 / 2004, la doctrina
estima que quan es desisteix d’una demanada s’ha d’entendre que es reconeix que no es
té dret o que s’ha produït una negligència en la reclamació, a més de la producció dels
efectes de la interrupció. Els efectes d’un desistiment no tenen efectes quant a la
renúncia d’un dret però si els tenen pel que fa a la prescripció de la reclamació (article
20 LEC (RCL 2000, 34, 962) i STS de 18 de març de 2008 , RC núm. 221/1994 ).
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Tercer. L’escrit de reposició de la part recurrent ha de ser desestimat, confirmant l’acord
municipal objecte d’impugnació ”
Atès el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
L'òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el mateix que ha dictat l'acte
impugnat.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat el 5 de juliol de 2012, tramés per
correu certificat amb acusament de recepció (RED Ajuntament núm. 4906/12, de 6 de
juliol) per la Sra. M. R. R. S., contra l’acord de la Junta de Govern Local de 28/05/2012,
pel qual es va declarar no admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial
instada pel lletrat Sr. A. G. B., en nom i sense representació activa de la reclamant Sra.
R. (Exp. 328/2011), per entendre que s’estava davant d’una pretensió extemporània
perjudicada pels efectes de la prescripció, de conformitat i motivació amb allò que s’ha
esposat als fonaments jurídics d’aquesta resolució i, en conseqüència, confirmar en tots
els seus extrems la Resolució impugnada.
SEGON. Notificar el present acord a la interessada reclamant per al seu coneixement,
amb indicació que contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen els
articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació
corresponent, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS ORDINARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Atès que l’Ajuntament es veu amb la necessitat de seguir garantint la eventualitat que
comporta la baixa de llarga durada d’un operari del cementeri municipal, per tal de
d’assegurar un òptim nivell de prestació del servei.
Atès que l’Ajuntament no disposa de personal suficient i/o qualificat per a portar a terme
directament la substitució de la prestació de les tasques encomanades, per la qual raó es
proposa realitzar aquest servei mitjançant la contractació d’una empresa especialitzada.
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Atès que amb aquesta finalitat es va atorgar a l’empresa Mémora Servicios Funerarios,
SL., adjudicatària del contracte de gestió del servei de Tanatori municipal, la prestació del
servei requerit per la quantia de 2.700’00 € mensuals (l’Iva Inclòs), amb una vigència fins
a l’abril de 2012.
Atës que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost
previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació de les tasques ordinàries del servei de Cementiri Municipal,
les comeses principals del qual consisteixen en: Treballs de neteja i conservació del
Cementiri Municipal i de les seves instal·lacions, la seva vigilància, obertura i tancament
del recinte, manteniment de l'ordre, respecte i decòrum, atenció al públic assistent i
col·laboració amb les empreses funeràries i serveis sanitaris previstos per les
disposicions de policia sanitària mortuòria vigents.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa Mémora Servicios Funeràrios, SL. (CIF B-81693442, amb càrrec al
crèdit consignat en la partida 2012.13.16400.21200.PGCP622 del vigent pressupost
municipal, pel preu total mensual de 2.700’00 € (l’Iva Inclòs).
La durada màxima del contracte serà des de l’1 d’agost de 2012 fins al 28 de febrer de
2013, i la seva vigència vindrà determinada pel període de temps necessari determinat
per la cobertura transitòria de l’objecte del contracte. En conseqüència el preu màxim de
la contractació no podrà superar en aquest cas l’import de 18.000’00 € l’Iva exclòs.
La quota corresponent al moment de la contractació és el tipus reduït del 8%, que serà
modificat automàticament a partir de l’1 de setembre de 2012, pel la del 21%, en aplicació
del que disposa l’article 23 del Reial Decret Llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per
a garantir la estabilitat pressupostària i del foment de la competitivitat, el qual modifica la
Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
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TERCER. Validar, amb efectes retroactius, les facturacions corresponents als mesos de
maig a juliol de 2012, període durant el qual l’empresa Mémora Servicios Funeràrios, SL.
ha donat transitòriament cobertura al servei de cementiri.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
CINQUÈ. Si l’adjudicatari requereix ocupar nou personal per a la prestació d’aquest
servei, haurà de comunicar l’oferta de treball al Servei Municipal d’Ocupació i Formació.
SISÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
MERCEDES MB-130
MITSUBISHI MONTERO
PEUGEOT VIVACITY 5

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-1412-K
CS-4068-AU
C-4985-BBD

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
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TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal i al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública.

5.4 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

COMUNICACIÓ EFECTUADA PER CONELEC INSTALACIONES, SL
AMB
B43724848, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN TALLER D'INSTAL.LACIONS
ELECTRIQUES INDUSTRIALS A L’ADREÇA POLÍGON TECNOLÒGIC ALBA PARC A018 NAU 3 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat i vist els fonaments de dret.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CONELEC INSTALACIONES, SL B43724848, d’inici de
l’activitat l'obertura d'un taller d'instal.lacions electriques industrials a l’adreça Polígon
tecnològic Alba parc A-018 nau 3 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.912,50,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 510924), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB PETANCA LA PLANA, PER L’ANY 2012.
Vista la relació de justificants presentats pel Club Petanca La Plana, corresponents a
justificar l’import de la subvenció extraordinària per l’any 2012, aprovada per la Junta de
Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2012.
Vist l’informe de fiscalització 12-2012-401 favorable signat per l’Interventor i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca La Plana,
mitjançant factura, per un import de 680,00 € com a justificant de la subvenció concedida
al Club Petanca La Plana.
SEGON. Aprovar el seu pagament per un import de 450,00 €, a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADO 201200018519) del pressupost municipal de 2012.
TERCER. Notificar el present acord a la Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA L’ASSSOCIACIÓ DE
TRABUCÀRIES DEL COMÚ DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 26 de març de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació de Trabucaires del Comú de Vila-seca per un
import de 900,-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats
i actes que tenen programats per any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació de Trabucaires del Comú de
Vila-seca corresponents a les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i
actes que tenen programats per any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.-Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Trabucaires del Comú
de Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 26 de març de 2012.
SEGON.-Aprovar la despesa per un import de 900.-€ i el pagament a càrrec de la partida
14.33400.48900 – ADORC/18489 del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ EL PONT DE FUSTA DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació El Pont de Fusta per un import de 5.600,-€.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació El Pont de Fusta de Vila-seca
per un import de 5.902,00.-€
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Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.-Aprovar la documentació presentada per l’Associació El Pont de Fusta de Vilaseca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local
en data 28 de maig de 2012.
SEGON.-Aprovar la despesa per un import de 5.600,00.-€ i el pagament a càrrec de la
partida 2012.14.33400.48900 - ADORC/18475 del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DEL 20% RESTANT DE
LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL TEATRE
DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 12 de març de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació d’Amics del Teatre de Vila-seca per un import de
10.000,- € (IVA inclòs) per organitzar i realitzar el seu programa d’activitats per l’exercici
2012.
Atesa la concessió a l’Associació d’Amics del Teatre de Vila-seca d’una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció ordinària, per tal de fer front a les despeses prèvies a la realització
de les activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per l’associació d’Amics del Teatre de Vilaseca corresponents a l’organització i realització del programa d’activitats per l’exercici
2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.-Aprovar la documentació presentada per l’Associació d’Amics del Teatre de
Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 12 de març de 2012.
SEGON.-aprovar la despesa per un import de 10.000.-€(IVA inclòs) i el pagament del
20% restant a càrrec de la partida 14.33400.48900 – ADORC/18510 de vigent pressupost
municipal.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR SUBVENCIONS A LES ESCOLES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI PEL PROGRAMA DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES, CURS ESCOLAR 2012-2013.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per les direccions de les escoles del municipi
on informen de la seva participació en el programa de reutilització de llibres del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i informats per part de
l’Ajuntament de Vila-seca de les bases específiques aprovades per a la concessió d’ajuts
als centres educatius del municipi destinats a fomentar la reutilització de llibres de text i
l’adquisició de material curricular als alumnes compresos entre 1r i 6è curs d’educació
primària.
Vist que tots els centres van manifestar la seva voluntat de continuar participant en
aquest programa.
Vist l’informe emès per la Intervenció que acredita l’existència de consignació
pressupostària per afrontar aquestes despeses, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.
Concedir les següents subvencions als centres escolars del municipi en
concepte de participació en el programa de reutilització de llibres de text per al curs
escolar 2012-2013, a raó de 25 euros per alumne:
Escola Antoni Torroja Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola La Canaleta
Escola Cal.lípolis
Escola La Plana
Total

294 alumnes
302 alumnes
292 alumnes
276 alumnes
38 alumnes
134 alumnes
62 alumnes
1.398 alumnes

7.350 €
7.550 €
7.300 €
6.900 €
950 €
3.350 €
1.550 €
34.950 €

RC-16972
RC-16973
RC-16974
RC-16975
RC-16976
RC-16977
RC-16978

SEGON. Aquestes subvencions s’imputaran a càrrec de la partida 014. 32100 48900 del
vigent pressupost municipal .
TERCER. El termini per justificar la despesa realització en l’adquisició de llibres de text i
material curricular finalitzarà el dia 1 de novembre de 2012. Transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari
a percebre-la.
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QUART. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a
la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis –formatius i
Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. L’incompliment per part dels centres d’alguna de les obligacions que es deriven
de la concessió dels ajuts podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l’ajut i al
reintegrament de les quantitats rebudes indegudament.
SISÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles d’educació infantil i primària
del municipi, a les associacions de mares i pares de les escoles i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ
UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU DE PRADA PER ASSISTÈNCIA DE DOS
ESTUDIANTS DEL MUNICIPI A LA UCE.
Vist que la Universitat Catalana d’Estiu de Prada torna a oferir el conveni de col·laboració
entre la Fundació de la Universitat i l’Ajuntament de Vila-seca per finançar beques per
assistència de dos joves del municipi als cursos d’estiu que es porten a terme a Prada
(Conflent) durant els dies compresos entre el 16 i el 23 d’agost de 2012.
Vist que el Consell Escolar Municipal va donar la conformitat a la concessió de dues beques,
una per a cada institut.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Renovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació de
la Universitat Catalana d’estiu de Prada perquè dos joves del municipi puguin gaudir d’una
beca per assistència a la XLIV edició de l’UCE.
SEGON. Aprovar una despesa de 900 € en concepte de col·laboració per cobrir les
despeses de les dues beques i per organització de les activitats que s’ofereixen dintre de
l’esmentada Universitat, a càrrec de la partida 2012 14 32100 22606 del vigent pressupost
municipal RC 18437.
TERCER. Els dos estudiants proposats són:
N. M. F., institut Ramon Barbat i Miracle
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L. G. P., institut Vila-seca
QUART. Notificar aquest acord a la Fundació de la Universitat Catalana d’Estiu de Prada,
als interessats, als directors dels instituts Ramon Barbat i Miracle i Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA DEL CONVENI AMB APQUA PEL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I APLICACIÓ DE MÒDULS A LES ESCOLES
I INSTITUTS DEL MUNICIPI, ANY 2012.
Vist l’annexe de les activitats previstes dins del programa APQUA, que consisteix en
l’aplicació dels mòduls del programa escolar als centres d’educació primària i secundària del
municipi (seguiment de l’aplicació, formació i suport al professorat, subministrament de
material fungible), i reposició de material divers a les diferents escoles i instituts que es va
portar a terme l’any passat i que no es va poder fer efectiu per manca de consignació
econòmica, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’addenda del conveni d’APQUA per un import de 4.147,84 € IVA inclòs
que correspon al desenvolupament d’activitats, reposició de material i aplicació dels mòduls
als programes escolars, a càrrec de la partida 2012 14 32100 22606 del vigent pressupost
municipal RC 18323.
SEGON. La despesa corresponent a aquesta addenda es farà efectiva al programa APQUA
mitjançant la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, per a tot l’any 2012.
TERCER. Delegar en la regidora d’Ensenyament, M. À. P. F. la signatura dels
documents que calguin per a la formalització de l’annex de les activitats corresponent a
l’any 2012.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2N TRIMESTRE DE 2012
DELS DIFERENTS SERVEIS SOCIALS DEL MUNICIPI.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’adjunta el
repartiment desglossat del segon trimestre de l’any 2012 dels diversos serveis socials
que presta l’esmentat Consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de març de 2009 ,
serveis que tenen un import de 38.080,59 €.
Vist que la renovació del Conveni aprovat per la Junta de Govern Local el dia 25 de juny
de 2012 amb les mateixes condicions del conveni inicial .
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Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del segon trimestre de l’any 2012 del repartiment
desglossat dels diferents serveis socials que presta el Consell Comarcal del Tarragonès:
Xarxa de Serveis Socials
SAD dependència
SAD risc

26.342, 88 €
1.861,87 €
8,13 €

Transport adaptat

7.227,70 €

Immigració

2.640,00 €
Total

38.080,58 €

SEGON. L’import d’aquesta liquidació s’imputarà a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADRC 201200018318.
TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent esmentat pel Consell Comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ ALS AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS ESCOLAR 2012-2013.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament de Vila-seca per a la tramitació, valoració i resolució única dels ajuts
individuals per a menjadors escolars, curs 2012-2013 dels alumnes del municipi
d’educació infantil i primària, que es gestionarà amb una aportació econòmica del Consell
Comarcal del Tarragonès, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca per a la gestió de les sol·licituds d’ajuts individuals
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per a menjadors escolar corresponent al curs escolar 2012-2013, amb un import de
87.717 €.
SEGON. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents que calguin
per a la formalització de l’acord.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE
PARÀLISI CEREBRAL LA MUNTANYETA PER L’ORGANITZACIÓ DEL CASAL
D’ESTIU.
Vista la sol·licitud presentada pel president de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de
Tarragona, en què informen de la realització, un any més, del casal d’estiu al centre de a
Muntanyeta, de Tarragona.
Atès que hi ha un grup de nens/es del municipi que estan escolaritzats en aquest centre i
que participen en el casal d’estiu.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 750 € a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral
per atendre una part de les despeses que comporta l’assistència d’alumnes de Vila-seca al
casal d’estiu La Muntanyeta, a càrrec de la partida 2012 23000 48000 del vigent pressupost
municipal RC 18976 .
SEGON. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de setembre de 2012.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
TERCER. 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.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L’ESPLAI DE
GENT GRAN SANT ESTEVE PER DESPESES DE VISITES MÈDIQUES.

23

Vista la sol·licitud presentada pel president de l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve de Vilaseca, en què demana la concessió d’un ajut extraordinari per atendre el pagament dels
tiquets de visites mèdiques dels usuaris de l’Esplai corresponent al període de abril a juny
de 2012.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció extraordinària de 141,60 € a l’Esplai de Gent Gran
Sant Esteve de Vila-seca per atendre les despeses de desplaçaments de les visites
mèdiques dels usuaris de l’Esplai dels mesos d’abril, maig i juny de 2012 a càrrec de la
partida 2012.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC 16885.
SEGON. Donar conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de subvenció extraordinària presentada per l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de la Pineda amb motiu de l’organització de la primera Trobada de Coral
dintre del actes de la festa major d’estiu Sant Jaume, de la Pineda.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igulatat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció extraordinària de 700 € a l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de la Pineda per atendre les despeses derivades de l’organització de la
primera Trobada de Corals a la Pineda, dintre dels actes de la festa major d’estiu Sant
Jaume, a la Pineda, a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost
municipal RC 17371 .
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 a cap concepte.
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TERCER. Les subvencions pel funcionament normal de l’entitat han d’estar justificades
el dia 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
QUART. 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”.
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 la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia ala seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NO EFECTUAR LA CRIDA DE LA SRA. S. M. G.
PER SUPRESSIÓ DEL SERVEI EXTRAORDINARI DE TRANSPORT ESCOLAR AL
MIGDIA
Atès que la Sra. S. M. G. va estar contractada laboralment amb caràcter indefinit per a
efectuar el servei extraordinari del migdia com a monitora de transport escolar des de
l’Institut Ramon Barbat i Miracle i des de l’Institut Vila-seca al nucli de la Plana i viceversa
durant els dos últims cursos escolars 2010-2011 i 2011-2012, havent finalitzat l’últim
contracte el passat dia 22 de juny de 2012.
Atès que la direcció de l’Institut Ramon Barbat i Miracle, mitjançant escrit del dia 26 de
juny de 2012, ha comunicat que el centre ha estat autoritzat a realitzar la jornada lectiva
compactada en horari de 8 a 14’30 a partir del curs 2012-2013, desapareixent, per tant,
l’horari lectiu de tarda.
En el mateix sentit, el dia 27 de juny de 2012, la direcció de l’Institut Vila-seca ha
comunicat la implantació de la jornada lectiva compactada amb idèntic horari i amb
aplicació a partir del curs 2012-2013.
Atès que la supressió de l’horari lectiu de tarda fa innecessari el transport escolar
extraordinari del migdia des dels dos instituts al nucli de la Plana i, de conformitat amb
allò que disposa l’article 24.c) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
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reglament del personal al servei de les entitats locals que autoritza el cessament del
personal laboral no permanent per raons de caràcter organitzatiu, amb el compliment
previ dels requisits que pugui establir la legislació laboral.
Per tot això, i atesa la condició de personal laboral fix discontinu de caràcter indefinit de la
Sra. S. M. G., i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar
Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar per finalitzat el servei extraordinari de transport escolar al migdia des
dels dos instituts al nucli de la Plana i viceversa, perquè ambdós centres escolars han
estat autoritzats a realitzar la jornada lectiva compactada de 8 a 14’30 hores, a partir del
curs 2012-2013, amb supressió de l’horari lectiu de tarda.
SEGON.- No efectuar la crida a l’activitat de la Sra. S. M. G. per a al dia 12 de setembre
de 2012 ja que les noves circumstàncies organitzatives dels horaris lectius dels dos
instituts fan innecessari el servei extraordinari de transport escolar al migdia.
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada.
QUART. Ratificar aquest acord pel Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es
celebri.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

La secretària general acctal,

L’alcalde president acctal.,

Montserrat Masdeu Bultó

Xavier Farriol Roigés
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