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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 d’abril 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. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretaria
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva absència :

Sr. Josep Toquero Pujals

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 23 D’ABRIL DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 23 d’abril de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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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’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. P. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat a l’av. Francesc Macià, 16 1r., per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no disposa de
comptador d’aigua, ni calefacció i es troba fora d’ús la cuina i bany, per la qual cosa no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2012, de l’habitatge
situat a l’av. Francesc Macià, 16, 1r, propietat de la Sra. M. P. P. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. J. M. B., (Registre d’entrada núm. 2282, del 28
de març de 2012), en la qual demana el fraccionament en el pagament de l’Autoliquidació
de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expedient
núm. 12/0013, generada per la transmissió de la finca situada al c. Verge de la Pineda
núm. 121, 2n 2a, de Vila-seca, i d’import total de 438,18 €. 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. F. J. M. B. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 12/0013, d’import total 438,18€ de principal, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
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VENCIMENT
•
•
•

30-05-2012
30-06-2012
30-07-2012

IMPORT FRACCIONAT
147,14 €
147,80 €
148,36 €

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.
C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S. M. C., ( Registre d’entrada núm. 2281, del 28
de març de 2012), en la qual demana el fraccionament en el pagament de l’Autoliquidació
de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expedient
núm. 12/0014, generada per la transmissió de la finca situada al c. Verge de la Pineda
núm. 121, 2n 2a, de Vila-seca, i d’import total de 438,18 €, 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 a la Sra. S. M. C. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 12/0014, d’import total 438,18€ de principal, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:

VENCIMENT
•
•
•

30-05-2012
30-06-2012
30-07-2012

IMPORT FRACCIONAT
147,14 €
147,80 €
148,36 €

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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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA APORTACIÓ ORDINÀRIA PER A L’EXERCICI DE
2012 AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT DEL CAMP DE TARRAGONA.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2007, va ésser
aprovada l’adhesió del municipi de Vila-seca al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona.
Vist que el passat 29 de novembre el Consell plenari de l’esmentat consorci, aprovà el
pressupost i les aportacions ordinàries per a l’exercici de 2012 aplicables als Ens Locals
que formen part del Consorci.
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.- Aprovar l’aportació ordinària de 18.536,55 € corresponent al 2n trimestre de
2012 al Consorci per a la gestió del TDT del Camp de Tarragona, en compliment del que
es preveu als Estatuts de l’esmentat consorci.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació, a càrrec de la partida
11.94200.46600 (RC-1782) del vigent pressupost.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la gerència del Consorci i a la Intervenció
municipal de fons.
3.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚM. 2012019 I 2012020.

La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23 d’abril
2012, en els quals s’aproven la relacions de factures núms. 2012019 i 2012020 per un
import de 80.995,55 i 349.161,64 euros, respectivament.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE LLUMENERES DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA (2A FASE).
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 20 de febrer de 2012 es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres en base a una pluralitat de criteris de la
contractació de les obres compreses al projecte d’adequació de diferents tipus de
llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca (2a. Fase).
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Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració d’acord
amb el que disposen els articles 157 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, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de data 26 d’abril de 2012 indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la presentada per
l’empresa SATEM. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per
tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti 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 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 relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa SATEM, pel preu de 593.771,37 € (sense IVA) 106.878,85 € en
concepte d’IVA que fan un total de 700.650,22 € (IVA inclòs).

PUNTS S/5

EMPRESA LICITANT
SATEM
EMTE INSTALACIONES
MET
ETRA CATALUNYA
EIFFAGE ENERGIA
ALUVISA
PAMESA
ISTEM
CITELUM IBÈRICA,SA
UTE ENCOFA-MAIP SLU
SISTEM
SECE,SA

PUNTS S/25

TOTAL PUNTS
TOTAL PUNTS
PROPOSTA GESTIÓ MILLORES

3,19
2,5
3,25
2,87
0,87
1,87
1,56
2,87
2,5
1,5
1,5
3

17,00
9,00
11,00
9,00
5,00
9,00
7,00
0,00
0,00
9,00
7,00
0,00

PUNTS S/10

PUNTS S/60

PUNTS S/100

TOTAL PUNTS
PROTOTIPS

TOTAL PUNTS
OFERTA ECO

TOTAL
PUNTS
OBTINGUTS

7,22
0,00
2,78
1,11
2,22
1,11
2,22
1,11
0,00
0,00
2,22
2,22

47,93
60,00
46,62
47,30
50,11
45,79
46,40
50,56
50,85
41,90
40,05
42,27

75,34
71,50
63,65
60,28
58,20
57,77
57,18
54,54
53,35
52,40
50,77
47,49

SEGON.- Requerir a l’empresa SATEM, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació justificativa
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, per un import de 29.688,57
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€ d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
SEGON.- Advertir a l’empresa SATEM que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi hagués quedat
classificat en segona posició.
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.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
BUIDAT QUÍMIC I LLOGUER DE LES CABINES SANITÀRIES DE WC PER A LA
PLATJA DE LA PINEDA I PLATJA DLE RACÓ PER LA TEMPORADA 2012.
Vista la necessitat d’encarregar el servei de buidat químic i el lloguer de 7 cabines sanitàries
WC, amb dipòsit químic, a la Platja de la Pineda i la Platja del Racó per la temporada 2012,
incloses dins la distribució dels serveis de temporada a les platges i al marc territorial,
aprovat el 3 d’abril de 2012 per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, segons informe del
Cap de l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa WC-RENT, S.L, per import de 8.200,00 € sense
IVA i 1.476,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 9.676,00 € (IVA inclòs), considerantse 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 2012.15.17900.21000 RC-6571 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 WC-RENT S.L., el contracte menor de servei de buidat
químic i lloguer de 7 cabines sanitàries WC, a la Platja de la Pineda i la Platja del Racó per
la temporada 2012, presentant un pressupost per import de 8.200,00 € sense IVA i 1.476,00
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 9.676,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 9.676,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.15.17900.21000 RC-6572 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa WC-RENT S.L., al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LA NETEJA DE
LES CABINES SANITÀRIES DE WC PER A LA PLATJA DE LA PINEDA I LA PLATJA
DEL RACÓ PER LA TEMPORADA 2012.
Vista la necessitat d’encarregar la neteja interior i exterior de les cabines sanitàries WC de la
Platja de la Pineda i la Platja del Racó per la temporada 2012, segons informe del Cap de
l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Granitos Pérez, per import de 8.589,12 € sense
IVA i 1.546,04 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.135,16 € (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 2012.15.17900.21000 RC-6572 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 Granitos Pérez, el contracte menor de serveis per a la
neteja interior i exterior de les cabines sanitàries WC de la Platja de la Pineda i Platja del
Racó, per la temporada 2012, presentant un pressupost per import de 8.589,12 € sense IVA
i 1.546,04 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.135,16 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.135,16 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.15.17900.21000 RC-6571 del pressupost municipal

.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Granitos Pérez, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. A. J. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’AMPLIACIÓ
D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR EN PLANTA BAIXA AL C. SANT FRANCESC, NÚM.
15 DE LA PLANA.
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Vista la sol·licitud del Sr. A. J. P. de llicència municipal per a l’ampliació d’un habitatge
unifamiliar en planta baixa al c. Sant Francesc, núm. 15 de La Plana, així com els
informes emesos al respecte pels Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. A. J. P. la llicència municipal núm. 217/12 per a l’ampliació d’un
habitatge unifamiliar en planta baixa al c. Sant Francesc, núm. 15 de La Plana, 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
termini de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 181.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 181 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 511206 de data 15.03.12 i que es la
següent:

8

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:

109,13 €

109,13 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B)
SOL·LICITUD DEL SR. J. R. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE ENTRE MITGERES AL C. VERGE DE LA
FUENSANTA, NÚM. 19 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. R. P. de llicència municipal per la construcció d’un habitatge
entre mitgeres al c. Verge de la Fuensanta, núm. 19 de Vila-seca, així com els informes
emesos al respecte pels Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. R. P. la llicència municipal núm. 195/12 per la construcció
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. Verge de la Fuensanta, núm. 19 de Vilaseca, d’acord amb la documentació presentada sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de trenta-sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 181.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 181 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Segons l’art. 78.3 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana, el sotateulada no
podrà ser habitable. Es podrà utilitzar com a traster.
8a.- Caldrà presentar l’informe de SOREA respecte a la idoneïtat de la connexió a la
xarxa de clavegueram.
9a.- La porta d’accés a l’aparcament no podrà envair l’espai del carrer.
10a.- No està permesa la ventilació de calderes de calefacció i aigua calenta per façanes,
ni d’extracció de fums de cuines, havent-se de canalitzar fins a la coberta de l’edifici.
11a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució per les façanes exteriors
dels edificis, en especial la del gas.
12a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapejat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular.
13a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. No obstant s’admet la possibilitat de poder fer-lo sempre i quan s’amagui la
instal·lació amb una tapa opaca harmonitzada amb la façana.
14a.- 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. 511099 de data 05.03.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
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Impost Const. Instal. i Obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

9.644,42 €
2.411,10 €
12.055,52 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 12.055,52 € 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.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
RESOLUCIÓ,
SI
ESCAU,
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

DE

DIFERENTS

RECLAMACIONS

DE

A) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS A VEHICLE CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA
(EXP 293/2012)
Vista la reclamació presentada pel Sr. F. F. S. en data 5/01/2012, mitjançant la qual
formula reclamació d’indemnització pels danys causats al vehicle de la seva propietat
matrícula 3874 GMH, com a conseqüència de la topada d’un contenidor d’escombraries
(residus específics d’activitats del CAP-CAR) que es va desplaçar a causa del fort vent,
fet que va succeir el dia 22 de desembre de 2011, valorant la quantia indemnitzatòria en
364,42 €, l’IVA inclòs.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
Vist l’informe jurídic de l’instructor de l’expedient:
“Quant al fons de la qüestió debatuda, és un fet incontrovertit que el dany al·legat és
produí realment ja que ho demostra l’existència de la factura de reparació del vehicle.
Aquest dany és, alhora, individualitzat quant al subjecte passiu que el patí i susceptible
d’ésser avaluat econòmicament.
El fet que el vehicle del Sr. Ferrer hagi patit uns danys, segons declara a conseqüència
d’una col·lisió amb un contenidor d’escombraries, no pressuposa que es pugui parlar de
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responsabilitat patrimonial de l’Administració. En efecte, primer cal esbrinar i demostrar
que els fets al·legats són certs i que l’accident va tenir lloc tal i com es declara a la
reclamació: és a dir, s’ha de poder establir que efectivament un contenidor
d’escombraries municipal es desplaçà fins a col·lidir amb el vehicle del reclamant.
Establert això, caldrà encara determinar si el funcionament del servei públic de recollida
de deixalles ha estat la causa dels danys patits, en una relació directa, immediata i
exclusiva de causa efecte entre l’Administració i el dany, que no s’hagi produït cap
intervenció aliena en la producció del dany -fet de tercer o de la víctima- que hagués
pogut influir en el nexe causal alterant-lo, i que no hi concorren causes d’exoneració.
Analitzant el supòsit concret, es pot avançar que els danys no es poden imputar a
l’Administració perquè, no solament no s’ha acreditat que haguessin estat conseqüència
del funcionament del servei sinó que ni tan sols ha quedat provat com es van produir.
En efecte, el reclamant declara que un contenidor es desplaça fins a topar amb el seu
cotxe mentre era aparcat al carrer. No aporta, però, cap prova que així permeti establirho; únicament aporta una factura de reparació dels danys. Aquest document però,
segons té declarat la CJA, només acredita l’existència d’un danys però no és prova eficaç
per determinar quan, com i on es van produir.
Alhora, el reclamant posà en coneixement de la Policia Local la producció del sinistre,
segons que resulta de la instrucció duta a terme. Per aquest motiu, cal fer notar que amb
les dades aportades, res no desvirtua que la causa dels danys bé hagués pogut estar una
altra. I, és de recordar que, d’acord amb les normes civils, la càrrega de la prova dels fets
constitutius, recau en qui pretén fer-los valer.
Per aquests motius cal entendre, de conformitat amb la doctrina de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya (Dictàmens 451, 82 i 58 de l’any 2000) que
aquesta important manca de prova dels fets constitutius ha d’impedir que prosperi la seva
pretensió, sense que sigui necessari analitzar la concurrència de pressupòsits jurídics”.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. F. F.
S. en data 5/01/2012, exp. núm. 293/2012, per no donar-se la relació de causalitat entre
el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit
indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com
estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
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SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER.- Comunicar a la part reclamant, a l’objecte de la possibilitat de reconsiderar la
seva posició jurídica, que s’haurà d’adreçar a la companyia d’assegurances amb qui
tingui contractada la pòlissa de reclamació de danys per canalitzar la reclamació que
cobreixi els danys assegurats.

B) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP. 277/2012), INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILASECA
Vist l’escrit presentat pel Sr. S. D. C. en data 3/04/2012 (RED 2483), pel què formula
reclamació d’indemnització pels danys causats al vehicle Ford Kuga, matrícula 0043 GZF,
el dia 23/03/2012, i que imputa a la mala visibilitat de la via pública.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per a reclamar que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès l’informe de la Policia Local en el que es determina que la causa de l’accident va ser
la falta d’atenció i imprudència de la conductora del vehicle –parella del reclamant- en
arribar a la cruïlla i no realitzar correctament la maniobra de cediu el pas, la qual actuació
comporta haver infringit la Llei de Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,
text articulat aprovat pel decret 339/1990, de 2 de març.
L’atestat de la Policia Local comporta haver de desestimar la reclamació i
conseqüentment el deure d’indemnitzar del perjudicat, ja que queda acreditat que el dany
no és conseqüència del funcionament anormal del servei sinó que és atribuïble a una
falta de diligència i respecte a les normes de circulació per part de la conductora del
vehicle sinistrat.
Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no pot predicar-se pel simple fet
que s’hagi produït un accident a la via pública, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
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Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. S. D.
C. en data 3/04/2012, exp. núm. 277/2012, per no donar-se la relació de causalitat entre
el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit
indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com
estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.

C) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP 278/2012), FORMULADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILASECA
Vist l’escrit presentat pel Sr. A. F. V. en data 16/04/2012 (RED 2669), pel que formula
reclamació d’indemnització pels danys causats al vehicle Opel Combo, matrícula 1920
DKB, el dia 21/03/2012, i que imputa al mal estat de la via pública.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per a reclamar que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès l’informe de la Policia Local en el que s’acredita que les dimensions i la col·locació
de la vorada compleix amb les condicions mínimes establertes en el Decret 135/1995, de
24 de març, de promoció de l’accessibilitat, sense que constin altres incidents com els
que descriu el reclamant. Per tant, s’ha d’entendre que les seves opinions en aquest punt
són legítimes, però no tenen una fonamentació objectiva.
Atès que l’Àrea de Serveis Públics informa que la lleugera irregularitat observada d’un
punt de la vorada no és motiu suficient per entendre que aquesta circumstància pogués
derivar causa del sinistre, sinó que també s’hagués pogut produir a conseqüència del mal
estat de manteniment del pneumàtic.
Atès que en aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada dels
Dictàmens núm. 67/2001 i 14/1999, no queda suficientment acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel vehicle del Sr. F. y l’Administració encarregada de la
conservació del vial on es va produir el sinistre.
Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no pot predicar-se pel simple fet
que s’hagi produït un accident a la via pública, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
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Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. A. F.
V. en data 16/04/2012, exp. núm. 278/2012, per no donar-se la relació de causalitat entre
el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit
indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com
estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL DE
PROPIETAT PRIVADA.
Escrit presentat per la Sr. M. P. A. oferint la cessió del nínxol núm. 203, de 2a classe,del
Cementiri Municipal.
Vist l'escrit presentat per el Sr. M. P. A. oferint la cessió del nínxol núm. 203, de 2a
classe, del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i atès 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.- Acceptar la cessió del nínxol núm.203, de 2a classe del Cementiri Municipal, a
nom del Sr. M. P. A. i traslladar les seves restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord al Sr. M. P. A., al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA.
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Vist el dossier amb els justificants presentat per l’Associació PROGAT VILA-SECA, amb
motiu de la concessió d’una subvenció concedida a l’esmentada Associació, en data 27
de febrer de 2012.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal
de Fons , i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Salut Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l‘Asssociació Prat Vila-seca,
complementaria de la subvenció concedida per la Junta de Govern Local, en data 27 de
febrer de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 500’00 € a càrrec de la
partida 2012.1492400.48900 (RC 3019) del vigent pressupost municipal.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DEL 20% RESTANT DE
LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILASECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 19 de desembre de 2011 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació de Reis de Vila-seca per un import de
14.500,-€ per la organització i realització de la Cavalcada de Reis de 2012.
Atesa la concessió a l’Associació de Reis de Vila-seca d’una bestreta del 80% d’aquesta
subvenció ordinària, per tal e fer front a les despeses prèvies a la realització de les
activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per la l’Associació de Reis de Vila-seca
corresponents a l’organització de la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener de 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 reis de Vila-seca com
a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 19
de desembre de 2011.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 14.500.-€ i el pagament del 20% restant a
càrrec de la partida 12.33400.48900 del vigent pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

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

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA DE LA VII CANTATA ESCOLAR 2012.
Vist que el proper 23 d’abril es portarà a terme la VII Cantata de Sant Jordi al pavelló
poliesportiu de Vila-seca amb la participació de tots els alumnes de les escoles del
municipi i l’orquestra del Conservatori de Música, cantata que comporta una sèrie de
despeses que cal preveure per atendre el seu pagament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la celebració de la VII Cantata de Sant Jordi a les instal·lacions del
pavelló poliesportiu de Vila-seca, amb la participació de tots els alumnes de primària de
les escoles del municipi i l’orquestra del Conservatori de Música.
SEGON. Aprovar una despesa de 5.000 € per atendre el pagament de les factures que
comporta la celebració de la VII Cantata de Sant Jordi a les instal·lacions del pavelló
poliesportiu, a càrrec de la partida 2012.14.32100 22606 del vigent pressupost municipal
RC 7205.
TERCER. Notificar aquest acord al director del Conservatori Professional de Música de
Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE LES LLARS
D’INFANTS MUNICIPALS PER LES FESTES QUE PORTARAN A TERME DURANT
L’ANY 2012.

Vist que les llars d’infants d’infants municipals han de tenir dintre de les seves
programacions la celebració de les festes tradicionals durant l’any 2012 i, atesa la
voluntat de la regidora d’Ensenyament perquè les llars d’infants també gaudeixin de les
subvencions municipals per la celebració de les festes tradicionals.
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
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de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció a la llar d’infants municipal Fartets per les
despeses derivades de la celebració de les festes tradicionals que portin a terme durant
l’any 2012.
SEGON. Concedir una subvenció a la llar d’infants municipal Les Vimeteres per les
despeses derivades de la celebració de les festes tradicionals que portin a terme durant
l’any 2012.

Festa

Llar d’infants
Vimeteres

Castanyada
Nadal
Carnaval
Sant Jordi
Fi de curs
Total

municipal

Les Llar d’infants
Fartets
158 €
197 €
158 €
197 €
197 €
907 €

municipal

90 €
133 €
90 €
133 €
133 €
579 €

Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 2012.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal RC 7198 i 7199.
TERCER. Aquestes subvencions queden condicionades a:
-

L’import de la subvenció s’ha de destinar a fomentar activitats que mantinguin i
potenciïn la tradició implicada en cadascuna de les festivitats i signifiquin una
participació activa d’alumnes, professors i pares (ex. confecció de panellets,
elaboració de pessebres, concurs de dibuix o literatura, elaboració de disfresses,
etc).

-

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
col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca”.

QUART. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec
de les llars d’infants, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap
dependència amb l’Ajuntament per cap concepte.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
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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 de
Polítiques d’Igualtat.
SISÈ. Les subvencions han d’estar justificades per tot el dia 15 de desembre de 2012.
Transcorregut aquests terminis sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
SETÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les llars d’infants municipals i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’AMPA DE LA
FORMIGA.
Vista la instància presentada per la presidenta de l’Associació de Mares i Pares de la llar
d’infants La Formiga, de Vila-seca, on demana una subvenció per poder desenvolupar
activitats extraescolars com a complement de les que fa la direcció del centre amb l’objectiu
de dinamitzar la participació de les famílies a la llar.
Vist l’informe emès per l’Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 300 € a l’Associació de Mares i Pares de la llar
d’infants La Formiga de Vila-seca per portar a terme activitats lúdiques i culturals que es
complementin amb les que ja porta a terme la llar d’infants i activitats extraescolars durant
l’any 2012, a càrrec de la partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal RC
7200.
SEGON. Les despeses que com portin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
l’AMPA, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament.
TERCER. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “Amb col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
QUART. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les
dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis formatius i Polítiques
d’Igualtat.
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CINQUÈ. Les subvencions han d’estar justificades per tot el dia 15 de desembre de 2012.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
SISÈ. Notificar aquest acord a la presidenta de l’AMPA de la llar d’infants La Formiga i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.4
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
CONCESSIÓ
D’UNA
SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA A L’IES VILA-SECA PER L’INTERCANVI D’ALUMNES AMB
L’INSTITUT LOS COLEGIALES D’ANTEQUERA.
Vista la instància presentada per la directora de l’institut Vila-seca, on demana una
subvenció extraordinària per les despeses derivades de l’intercanvi d’alumnes entre l’Institut
Vila-seca i de l’institut Los Colegiales d’Antequera (Màlaga).
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció extraordinària de 500 € a l’institut Vila-seca per despeses
derivades de l’intercanvi d’alumnes de l’institut Vila-seca amb els de l’institut Los Colegiales
d’Antequera (Màlaga), a càrrec de la partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost
municipal RC 7209.
SEGON. 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 col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
TERCER. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, sigmades 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. Les subvencions han d’estar justificades per tot el dia 15 de desembre de 2012.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la direcció de l’ institut Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER AL
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DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT
LINGÜÍSTIC MITJANÇANT L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ.
Vist que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha lliurat a aquest Ajuntament un
annex al document de data 9 de gener de 2012 i codi C863-01808-001-12 per al
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjnaçant
l’organització de cursos de català.
Vist que aquests cursos comporten una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de
Vila-seca del 31,10 % del cost total, que representa la quantitat de 3.357,56 €
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar una aportació de 3.357,56 € al consorci per a la Normalització
Lingüística per atendre les despeses que comporta el desenvolupament de programes i
actuacions d’acolliment lingüístic amb l’organització de 5 cursos de català, amb dates
d’inici l’11 i 12 d’abril i 21 de maig i de finalització el dia 20 de juny de 2012, a càrrec de la
partida 2012.14.32100.22606 del vigent pressupost municipal RC 7239.
SEGON. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents que calguin
per a la formalització d’aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE PERSONAL DE
CONTROL D’ACCÉS.
Vista la guia de formació de l’any 2012, on està previst realitzar un curs de personal de
control d’accés al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar un curs de formació amb la finalitat de millorar
l’empleabilitat dels treballadors en situació d’atur del municipi en un sector on hi ha
demanda d’ocupació.
Atès que s’ha sol.licitat pressupost a diferents entitats i que l’oferta presentada per CEP
FRADA SL és la més avantatjosa en conjunt per les millores ofertades, amb un import de
3.600 € .
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
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de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de personal de control d’accés, que s’adjudica
a CEP FRADA SL per haver presentat l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt.
SEGON. Aprovar una despesa per import de 3.600 € per atendre les despeses del curs
de personal de control d’accés a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida
2012.14.24100.22699 del vigent pressupost municipal RC 7206.
TERCER. Notificar aquest acord a FRADA SL, al SOCE i a la Intervenció Municipal de
Fons.

7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE
LA TAXA DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRERIES PER L’ANY 2012.
Vistes les diferents sol·licituds d’exempció de la taxa d’escombraries de l’any 2012,
presentades per pensionistes o jubilats del municipi que reuneixen els requisits
especificats a l’ordenança fiscal número 15.
I vist el dictamen favorable de la comissió informativa de Serveis Educatius, Formatius i
de Polítiques d’Igualtat emès el dia 24 d’abril de 2012, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar les sol·licituds d’exempció de la taxa d’escombraries de l’any 2012 a la
relació de persones que consten al punt 4.8, apartat Primer, Segon i Tercer, de l’acta de
la comissió informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’igualtat del dia
24 d’abril de 2012.
SEGON.- Denegar les peticions d’exempció de la taxa d’escombraries de l’any 2012 a la
relació de persones que consten a al punt 4.8, apartat Quart i Cinquè, de l’acta de la
comissió informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’igualtat del dia 24
d’abril de 2012, pels motius que s’indiquen en cada cas.
TERCER.- Notificar aquest acord als sol·licitants i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE BONIFICACIONS
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER A L’ANY 2012.
Vistes les diferents sol·licituds de bonificació de la taxa de subministrament d’aigua
potable de l’any 2012, de conformitat amb allò que especifiquen les ordenances fiscals.

22

I vist el dictamen favorable de la comissió informativa de Serveis Educatius, Formatius i
de Polítiques d’Igualtat emès el dia 24 d’abril de 2012, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar les sol·licituds de bonificació de la taxa de subministrament d’aigua
potable de l’any 2012 a la relació de persones que consten al punt 4.9, apartat Primer,
Segon i Tercer, de l’acta de la comissió informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’igualtat del dia 24 d’abril de 2012.
SEGON.- Denegar les peticions de bonificació de la taxa de subministrament d’aigua
potable de l’any 2012 a la relació de persones que consten a al punt 4.9, apartat Quart i
Cinquè, de l’acta de la comissió informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’igualtat del dia 24 d’abril de 2012, pels motius que s’indiquen en cada cas.
TERCER.- Notificar aquest acord als sol·licitants i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
INDIVIDUALS PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2012.
Vist el redactat de les Bases que han de regir en la concessió d’ajuts individuals per a les
activitats d’estiu 2012 (Megaestiu), i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el redactat de les Bases que han de regir en la concessió d’ajuts
individuals per a les activitats d’estiu 2012 que es demanen a l’Ajuntament a través de la
regidoria de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat i que queden
incorporades a l’expedient núm 289/2012.
SEGON. Notificar aquest acord a l’EBAS, a la regidoria de Joventut i a la Intervenció
Municipal de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.
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El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

La Secretària,

L’alcalde president .,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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