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

DATA:
LLOC:
HORARI:

25 de juny de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,15 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.

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 18 DE JUNY DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 18 de juny 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, SI ESCAU, DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE L’EXERCICI DE
2011 PRESENTAT PER L’EMPRESA GESTORA DE LA PISCINA MUNICIPAL.
Vist el compte d’explotació de l’exercici de 2011 presentat per IGE, SL gestora de la piscina
municipal, 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.- Donar-se per assabentats del compte d’explotació de l’any 2011 presentat per
IGE, SL gestora de la piscina municipal.
SEGON.- Notificar l’acord a l’empresa IGE, SL i a la Intervenció municipal.

3.2 DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE L’EXERCICI DE
2011 PRESENTAT PER L’EMPRESA GESTORA DE LA LLAR MUNICIPAL “LES
VIMETERES”.
Vist el compte d’explotació de l’exercici de 2011 presentat per la Sra. Elisabeth Soldevila
Castan, gestora de la Llar municipal “Les vimeteres”, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar-se per assabentats del compte d’explotació de l’any 2011 de la Llar
Municipal “Les Vimeteres”.
SEGON.- Notificar l’acord a la Sra. Elisabeth Soldevila i a la Intervenció municipal.

3.3 DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE L’EXERCICI DE
2011 PRESENTAT PER L’EMPRESA GESTORA DE LA LLAR MUNICIPAL
“FARTETS”.
Vist el compte d’explotació de l’exercici de 2011 presentat per l’ACLUCA, SCCL, gestora de
la llar municipal “Fartets”, 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.- Donar-se per assabentats del compte d’explotació de l’any 2011 de la Llar
municipal “Fartets”.
SEGON.- Notificar l’acord a l’Acluca, SCCL i a la Intervenció municipal.

3.4 DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE L’EXERCICI DE
2011 PRESENTAT PER L’EMPRESA GESTORA DE LA RESIDÈNCIA DE VILA-SECA.
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Vist el compte d’explotació de l’exercici de 2011 presentat per MUTUAL GESTIO
INTEGRAL, gestora de la Residència de Vila-seca, 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.- Donar-se per assabentats del compte d’explotació de l’any 2011 de la Residència
de Vila-seca.
SEGON.- Notificar l’acord a la MUTUAL GESTIO INTEGRAL i a la Intervenció municipal.

3.5 DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE L’EXERCICI DE
2011 PRESENTAT PER L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI
D’EXPLOTACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT I ZONES BLAVES.
Vist el compte d’explotació de l’exercici de 2011 presentat per EYSA, concessionària del
servei d’explotació de places d’aparcament i zones blaves, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar-se per assabentats del compte d’explotació de l’any 2011 presentat per
EYSA, concessionària del serveis d’explotació de places d’aparcament i zones blaves.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’empresa EYSA i a la Intervenció municipal de
fons.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE REFORÇ PER DIFERENTS TREBALLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2004 aprovant la contractació de
personal de reforç per diferents treballs al cementiri municipal i vist l’escrit presentat pel Sr.
Antoni Giraltó en representació de MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, SL pel qual es
demana la revisió de preus de l’any 2011, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Prorrogar amb l’empresa MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, SL el contracte
d’assistència de personal de reforç necessari per a dur a terme els treballs de sepultura si es
produeixen els caps de setmana, vacances i altres festius. L’esmentat servei serà realitzat
per un preu unitari de 103,45 € per a l’any 2012 (amb l’IVA exclòs).
SEGON.- Notificar l’acord a l’empresa MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, SL, al
personal del cementiri municipal i a la Intervenció municipal.
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4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN
APARELL D’AIRE CONDICIONAT PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Vista la necessitat de canviar un aparell d’aire condicionat de la sala d’actes de la Biblioteca
Pública de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Ll. E. R., per import de 2.400,00 € sense IVA i
432,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.832,00 € (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 2012.13.33200.21200 RC-13844 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 Ll. E. R. , el contracte menor de subministrament d’un
aparell d’aire condicionat per la Biblioteca Pública de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 2.400,00 € sense IVA i 432,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de
2.832,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.832,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.33200.21200 RC-13844 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Ll. E. R., als Serveis Tècnics Municipals i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RAM DE PALETA A L’ESCOLA MESTRAL I SANT BERNAT PER L’ANY 2012.
Vista la necessitat de realitzar petites obres del ram de paleta que garanteixen el
manteniment de l’escola Mestral i Sant Bernat de Vila-seca, segons informe emès al
respecte per l’arquitecta tècnica municipal i havent sol·licitat ofertes a diferents empreses
del municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Jimaran SL, 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 2012.32100.21200 (RC-
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14010) 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 vista la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Jimaran SL, el contracte menor d’obres de ram de paleta
de l’Escola Mestral i Sant Bernat de Vila-seca, per l’any 2012, presentant un pressupost per
import de 5.635,25 € sense IVA i 1.014,35 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.649,60
€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.649,60 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.32100.21200 (RC-14010) del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Jimaran SL, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RAM DE PALETA A L’ESCOLA TORROJA MIRET I LA PLANA PER L’ANY 2012.
Vista la necessitat de realitzar petites obres del ram de paleta que garanteixen el
manteniment de l’escola A. Torroja de Vila-seca i Sant Joan de La Plana, segons informe
emès al respecte per l’arquitecta tècnica municipal i havent sol·licitat ofertes a diferents
empreses del municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SA, 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
2012.32100.21200 (RC-14011) 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 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 Cyra Salou SA, el contracte menor d’obres de ram de
paleta de l’Escola A. Torroja i Sant Joan de La Plana, per l’any 2012, presentant un
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pressupost per import de 6.367,00 € sense IVA i 1.146,06 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 7.513,06 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.513,06 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.32100.21200 (RC-14011) del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Cyra Salou SA, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RAM DE PALETA A L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS PER L’ANY 2012.

Vista la necessitat de realitzar petites obres del ram de paleta que garanteixen el
manteniment de l’escola Cal·lipolis de La Pineda, segons informe emès al respecte per
l’arquitecta tècnica municipal i havent sol·licitat ofertes a diferents empreses del municipi.
Vist el pressupost presentat pel Sr. O. R. P., 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 2012.32100.21200 (RC14005) 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, aquesta regidoria proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. O. R. P., el contracte menor d’obres de ram de paleta de l’Escola
Cal·lipolis de La Pineda, per l’any 2012, presentant un pressupost per import de 1.170,00 €
sense IVA i 210,60 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.380,60 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.380,60 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.32100.21200 (RC-14005) del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. O. R. P., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
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- SOL·LICITUD DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL A
L’ESCOLA LA CANALETA

Vista la sol·licitud dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya de llicència municipal per a la instal.lació d’un mòdul
prefabricat de 150 m2. per a l’escola La Canaleta, a ubicar al pati de l’escola Miramar, al
costat del ja existent, així com els informes emesos al respecte pels Serveis Tècnics
Municipals, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la
llicència municipal núm. 425/2012 per a la instal.lació d’un mòdul prefabricat de 150 m2.
per a l’escola La Canaleta, a ubicar al pati de l’escola Miramar, al costat del ja existent,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Per a la instal·lació del mòdul prefabricat es tindrà molt en compte la protecció de les
canonades soterrades de sanejament existents, de forma que es garanteixi el seu
correcte funcionament.
2a.- S’establirà una tanca fixa i segura que delimiti el recinte exclusiu necessari per les
obres i que inclogui l’espai per a l’accés a l’obra de vehicles, maquinària i materials.
3a.- Els accessos a l’obra i la situació de la tanca s’establirà de comú acord amb els
Serveis Tècnics Municipals.
4a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
5a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
6a.- 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.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
8a.- 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
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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.
9a.- 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.
10a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al
revers d’aquest escrit.
SEGON.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.
- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 13 DELS
TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES DE TIPUS ESFÈRIC DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA (1A. FASE), A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2011, d’adjudicació dels
treballs d’adequació de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca
(1a .Fase).
Vista la certificació núm. 13 presentada per SATEM, en qualitat d’adjudicatària d’aquests
treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 13 corresponent als treballs d’adequació
de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca (1a Fase) realitzats
per SATEM, per un import de 93.801,32 € sense IVA, 16.884,24 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 110.685,56 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 OF13363 del pressupost municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE TRANSMISIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
TAXI NÚM. 5.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. V. M. R., amb DNI 39691268F, on sol·licita la
transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 5, conjuntament amb el vehicle
matrícula 9847 GTD adscrit a la mateixa, de la qual és titular la Sra. R. P. S..
Atès que el Sr. V. M. R. reuneix les condicions que determinen tant la Llei 19/2003, de 4
de juliol, del taxi, com el Reglament del Servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca,
modificat per l’acord de Ple de data 24/02/2012.
Vista la documentació presentada pel peticionari, 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.- Autoritzar la transmissió al Sr. V. M. R. de la llicència municipal de taxi núm. 5,
de la qual era titular la Sra. R. P. S., conjuntament amb el vehicle adscrit a la mateixa,
matrícula 9847 GTD, un cop comprovat que es reuneixen les condicions establertes en la
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, així com les que figuren al Reglament del Servei urbà
de taxi del municipi de Vila-seca, modificat per l’acord de Ple de data 24/02/2012.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 340,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 516043), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Servei Territorial de Transports del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a
l’agrupació de Radio Taxi del municipi.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’UNA RECLAMACIÓ
RESPONSABILITAT INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.

DE

Mitjançant escrits de 9-05-2011 (RED 2951/11) i 19-05-2011 (RED 3241/11),
complementats pels de 26-10-2011 (RED 6752/11), 13-01-2012 ( 236/12) i 14-03-2012
(RED 1758/12), la Sra. A. D. Z. formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys
corporals i psíquics derivats de l’accident patit per la seva filla menor d’edat, A.G. D. el dia
6-05-2011, com a conseqüència de la caiguda d’un plafó de propaganda electoral ubicat
a la plaça de Miquel Martí i Pol de Vila-seca, valorant la quantia indemnitzatòria
reclamada en 21.770,54 €.
Atès que la reclamació de la Sra. A. D. Z., mare i legal representant de la menor, va ser
formulada dins el termini apte per a la reclamació que fixa l’art. 4.2 del Reial Decret
429/1993, de 26 de març.
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Atès que res no cal objectar en relació amb la legitimació activa de la part reclamant, ni
quant a la legitimació passiva de l’Ajuntament de Vila-seca, atesa la titularitat dels
materials implicats i de la via pública a la qual s’imputa la producció del fet que ha originat
la causa del dany.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros.
Atès que per decret de l’Alcaldia de 2 d’abril de 2012 es va admetre a tràmit la reclamació
per responsabilitat patrimonial, formulada per la Sra. A. D. Z. (Exp. 664/2011), amb
designació d’instructor.
Atès que amb data 13-6-2012 el mediador d’assegurances de l’Ajuntament comunica a
l’Ajuntament l’acord indemnitzatori (avinença), per import de 9.863,01 €, al que han
arribat la companyia AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros i la part
reclamant, per a la gestió del pagament de la franquícia.
Atès que amb data 15-06-2012 la Sra. A. D. Z. (RED 4243/12) posa en coneixement de
l’Ajuntament el citat acord transaccional indemnitzatori als efectes legals oportuns.
Atès que conforme l’article 8 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova
el reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit
d’audiència es podrà acordar amb l’interessat la finalització convencional del procediment
mitjançant acord indemnitzatori. I que, quan hi ha conformitat de l’interessat, l’òrgan
competent s’ha de pronunciar únicament sobre l’existència o no de la relació de causalitat
entre el funcionament del servei i la lesió produïda i sobre la valoració de la
indemnització.
Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant decret de 17 de juny de 2011, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Reconèixer a la Sra. A. D. Z. el dret a rebre una indemnització com a
conseqüència dels danys derivats de l’accident que va patir la seva filla menor d’edat,
Alma García Doncel el dia 6-05-2011, a conseqüència de la caiguda d’un plafó de
propaganda electoral ubicat a la Plaça del Miquel Martí i Pol de Vila-seca, amb la
confirmació de la relació de causalitat entre el funcionament del servei i la lesió produïda.
SEGON. Determinar que la quantitat a què ascendeix la indemnització, de conformitat
amb els termes de l’acord transaccional assolit en el tràmit d’avinença entre la companyia
d’assegurances de l’Ajuntament i la part reclamant, és de 1.150,00 euros a càrrec de
l’Ajuntament de Vila-seca en concepte de franquícia, a càrrec de la partida

10

2012.15.92000.22604 (RC núm. 14020), i de 9.863,01 euros a càrrec de la companyia
AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros.
TERCER. Declarar que la indemnització consignada en l’anterior punt és total i definitiva
per a tots els danys i perjudicis previsibles i imprevisibles, presents i futurs derivats de la
reclamació de responsabilitat patrimonial Exp. 664/2011.
QUART. Notificar aquesta resolució a la interessada reclamant per mitjà del lletrat
designat a l’efecte de la seva representació jurídica, a la companyia asseguradora de
l’Ajuntament, i a la Intervenció municipal de fons.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I L’ENTITAT PROGAT DE VILA-SECA.
Atès que El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals estableix que és competència dels ajuntaments recollir i
controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits.
Atès que Progat Vila-seca porta les tasques de control de colònies de gats a diversos nuclis
del municipi, que han funcionat fins ara de forma efectiva i constatable.
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i l’Entitat
Progat Vila-seca pel qual s’establirà un règim de col·laboració mútua entre l’Ajuntament i
l’entitat Progat Vila-seca que sigui operatiu a l’hora de realitzar un programa de control de
colònies de gats de carrer.
Vistos els anteriors antecedents així com la proposta del regidor delegat de Salut Pública,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix :
PRIMER. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i
l’Entitat Progat Vila-seca, per la localització i control de les colònies de gats al carrer per
tal de detectar-les i tenir-les en condicions sanitàries acceptables, garantint que els gats
que formen les colònies controlades estiguin sans i que no representin cap perill sanitari i
que, amb l’esterilització, no s’incrementi la colònia urbana.
SEGON. Notificar els present acord a l’Entitat Progat Vila-seca.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
CONTRACTIN PERSONES QUE HAGIN PARTICIPAT EN EL PROCÉS FORMATIU
DEL PLA DE DINAMITZACIÓ LABORAL 2012.
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Vista la sol·licitud presentada per l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, SL,
d’incentiu per a la contractació 6 treballadors durant sis mesos a jornada complerta,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i atès el
dictamen emès per la Comissió informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE
SALOU, SL, d’un incentiu per a la contractació 6 treballadors durant sis mesos a jornada
complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.750 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 del
pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, SL
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
CONTRACTIN PERSONES ATURADES MITJANÇANT LA BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL.
A) Empresa Leisure Parks, SA.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Leisure Parks, SA, d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant cinc mesos i a jornada complerta, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i atès el
dictamen emès per la Comissió informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa Leisure Parks, SA, d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant cinc mesos i a jornada complerta.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 416,67 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Leisure Parks, SA.

B) Empresa Restaurantes Rápidos de Salou, SL.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa RESTAURANTES RAPIDOS DE SALOU, SL,
d’un incentiu per a la contractació de 6 treballadors durant sis mesos a jornada complerta,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i atès el
dictamen emès per la Comissió informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE
SALOU, SL, d’un incentiu per a la contractació de 6 treballadors durant sis mesos a
jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 del
pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, SL.

C) Empresa Leisure Parks, SA
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Leisure Parks, SA, d’un incentiu per a la
contractació de 2 treballadors durant quatre mesos i a jornada complerta, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i atès el
dictamen emès per la Comissió informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
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Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa Leisure Parks, SA, d’un incentiu
per a la contractació de 2 treballadors durant quatre mesos i a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 666,67 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Leisure Parks, SA.

D) Empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA, d’incentiu per a
la contractació 20 treballadors durant quatre mesos a jornada complerta, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i atès el
dictamen emès per la Comissió informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA,
d’un incentiu per a la contractació 20 treballadors durant quatre mesos a jornada
complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 6.666,60 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS DE LA REPRESENTACIÓ DE LA
LLEGENDA DEL RESCAT DE LES 100 DONZELLES DURANT EL DIES 7 I 8 DE
JULIOL.
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Dins dels actes bianuals programats per la regidoria de Cultura pels dies 7 i 8 de juliol,
s’ha previst, la realització d’un programa d’activitats entorn de la representació de la
llegenda del “RESCAT DE LES 100 DONZELLES“.
Atesa la necessitat d’adequar els espais per a la realització de la representació i activitats
de l’època amb les infraestructures necessàries per a realitzar les esmentades activitats,
així com les necessitats tècniques per a la realització del actes de carrer.
Atesa la sol·licitud de subvenció realitzada a la Diputació de Tarragona, en data 5 de
març de 2012, per la realització dels actes de la Representació del Rescat de les 100
Donzelles.
Vista la resolució de la Diputació de Tarragona de concedir una subvenció per import de
12.000 €.- per la Representació del Rescat de les 100 Donzelles.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la Comissió informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització dels actes programats amb motiu de la representació de
la llegenda del “RESCAT DE LES 100 DONZELLES“, que tindran lloc els dies 7 i 8 de
juliol de 2012 a Vila-seca
SEGON.- Aprovar una despesa global per un import de 48.900,- €, que inclou les
despeses de la realització de les activitats, segons el detall que figura a l’expedient, que
anirà a càrrec de la partides 14 33400 22609 RC- 13421 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Acceptar la subvenció extraordinària concedida per la Diputació de Tarragona
per un import de 12.000€ per a la realització de les activitats del “RESCAT DE LES 100
DONZELLES“.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CEDIR TEMPORALMENT A L’ESBART RAMON
D’OLZINA UNA SALA DEL CASAL CLAUDIA PADRÓ.
Atesa la necessitat de l’Esbart Ramon d’Olzina de disposar d’un espai per a realitzar els
assaigs i poder dipositar i guardar el seu material.
Atès que el local que actualment ocupa la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural pot
prescindir temporalment d’un espai el qual té accès directe des del carrer Requet de
Félix, sense necessitar de interferir en les dependències de l’esmentada Secció i vist que
per part del Sr. President ha manifestat la seva conformitat perquè l’Esbart ocupi aquesta
sala i atès el dictamen emès per la Comissió informativa de Participació, Dinamització
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Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Cedir temporalment a l’Esbart Ramon d’Olzina l’ús de la sala que té accés de
del c/ Requet de Félix i que fins ara ha estat utilitzada per la Secció d’Escacs de
l’Agrupació Cultural.
SEGON.- Manifestar a la Secció d’Escacs que un cop desnonada aquesta cessió,
l’esmentada sala revertirà pel seu us i necessitats a la Secció d’Escacs.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARTIR TEMPORALMENT UN LOCAL DEL
CASAL CLAUDIA PADRÓ.
Atesa la necessitat de l’Agrupació Cultural de disposar d’un espai per a realitzar les seves
reunions i juntes ordinàries.
Atès que el local que actualment ocupa la Lliga contra el Càncer pot compartir el seu local
per aquest fi i vist que per part de la Sra. Presidenta ha manifestat la seva conformitat
perquè l’Agrupació Cultural pugui ocupar aquesta sala per fer les seves reunions i juntes i
atès el dictamen emès per la Comissió informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Cedir temporalment a l’Agrupació Cultural de Vila-seca per realitzar les seves
reunions i juntes ordinàries l’ús del local situat al Casal Claudia Padró, al C/ Requet de
Félix 25, i que te assignat la Lliga contra el Càncer, perquè ambdues entitats en facin un
ús compartit.
SEGON.- Manifestar a la Lliga contra el Càncer que un cop desnonada aquesta cessió
temporal la sala els revertirà novament tal com fins ara tenien assignat.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
LES DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2012.
Vistes les sol·licituds presentades per les entitats esportives del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats durant el present any 2012.
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Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la Comissió informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir subvencions a les següents entitats esportives del municipi, per
activitats ordinàries i extraordinàries que portaran a terme durant l’any 2012, a càrrec de
la partida 34100 48900 del pressupost municipal vigent:
Entitat

Subvenció:

CLUB NATACIÓ VILA-SEC

ordinària

extraordinària

10.200,00 €

RC

13.393

XXVIII Trofeu Festa Major
XXV Travessia nedant Platja de la Pineda
Desplaçaments Campionats d’Espanya i Catalunya

CLUB TENNIS VILA-SECA

1.250,00 €

13.394

450,00 €

13.395

Campionat Social
Torneig Festa Major

CLUB PETANCA LA PLANA
Extraordinària Campionats d’Espanya

SEGON. Aquestes subvencions queden condicionades a l’aportació de la següent
documentació a la regidoria d’Esports:
- Justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida
- En tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb
motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.
- Fotocòpia de l’acta on han estat aprovats els comptes de l’entitat esportiva de l’exercici
2010. Relació de càrrecs de l’entitat.
- Acreditar estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària, la Tresoreria General
de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2012, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2011 al 31-07-2012. La resta de clubs esportius s’estableix
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com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31 d’octubre de 2012 i el 15
de desembre, també de 2012, per a les extraordinàries i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari
a percebre-les.
QUART. Els clubs o entitats esportives es comprometem a donar com a primer trofeu de
cada competició, tant corresponguin a subvencions ordinàries com extraordinàries, el de
l’Ajuntament de Vila-seca, trofeu que està inclòs en les esmentades subvencions.
CINQUÈ. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF, i s’adjuntarà una
fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA D’ESTIU
DE LA PLANA I LES ACTIVITATS D’ESTIU A LA PLATJA DE LA PINEDA PER LA
TEMPORADA DE 2012.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 20 d’abril de 2009
d’aprovació de la prorroga del contracte de la gestió del servei per un període de 4 anys
on s’inclou la gestió del servei de la piscina d’estiu de la Plana i la gestió del servei de les
activitats lúdico esportives a la Platja de la Pineda.
Aquests dos serveis, malgrat formar part de l’objecte del nou contracte de pròrroga, seran
facturats en cada exercici econòmic.
Vist que l’empresa adjudicatària Ige, SL. ha presentat el projecte d’activitats a realitzar
amb un import de dinou mil dos cents disset euros amb trenta-sis cèntims
d’euro//19.217,36€// per la gestió de la Piscina d’estiu de la plana i de setze mil sis cents
noranta-nou euros amb setanta-set cèntims d’euro //16.699,77// per la gestió de les
activitats d’estiu de la platja de la Pineda.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la Comissió informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la despesa per la temporada d’estiu 2012, un l’import de 19.217,36 €
(dinou mil dos cents disset euros amb trenta-sis cèntims d’euro) IVA inclòs, en càrrec a
del Pressupost Municipal Vigent,per la gestió del servei de la piscina d’estiu de la Plana, a
l’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL.
SEGON.- Aprovar la despesa per la temporada d’estiu 2012, un l’import de 16.699,77 €
(setze mil sis cents noranta-nou euros amb setanta-set cèntims d’euro) IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 14.34100.22609 RC-13857 del Pressupost Municipal Vigent,per la

18

gestió del servei de les Activitats lúdico esportives a la Platja de la Pineda, a l’empresa
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL.
TERCER.- Notificar el present acord a I’Empresa I.G.E. S.L.., i
l’Ajuntament de Vila-seca.

a l’ Intervenció de

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

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA BONIFICACIÓ PER A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL “LES VIMETERES”.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr- V. Ll. L. per obtenir bonificacions pels serveis
d’escolarització de la seva filla L. Ll. M. a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el
mes de juny de 2012.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 3, tarifes a aplicar segons
nivells de renda, així com l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2011
d’aprovació de la modificació de l’annex 8 de l’esmentada Ordenança Fiscal.
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 següent sol·licitud per obtenir bonificació en l’escolarització a la llar
d’infants municipal Les Vimeteres durant el mes de juny de 2012.
Vimeteres
2 a 3 anys
Alumne: L. Ll. M.
20 % de descompte en l’escolarització: 170 € x 20 % = 34 euros de bonificació mensual
de l’Ajuntament.
Aportació de la família: 136 € mensuals
Total aportació de l’Ajuntament mes de juny de 2012, 34 €
SEGON. Aprovar la despesa de bonificació per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 34 € que correspon al mes de juny de 2012, a càrrec de la partida
2012.14.32100.22799 del vigent pressupost municipal RC 14012.
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TERCER. L’efectivitat d’aquest ajut queda condicionat al fet d’estar al corrent del pagament
dels tributs municipals.
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat, a la directora de la llar d’infants municipal Les
Vimeteres i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I MUTUAL GESTIÓ INTEGRAL PEL CANVI DE DESTÍ DE TRES
PLACES SOCIOSANITÀRIES DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN.
Vist l’escrit presentat per l’empresa Mutual Gestión Integral, concessionària de la
residència de gent gran de Vila-seca, on exposa que el Departament de Sanitat ha
alliberat d’activitat tres places sociosanitàries per raons econòmiques i que es podrien
posar a disposició de persones dependents empadronades al municipi que es trobin en
dificultats socioeconòmiques.
Atès que l’escrit va acompanyat d’una proposta de conveni de col·laboració on
s’estableixen els requisits, les condicions econòmiques i la valoració conjunta per part
dels serveis socials municipals i de la residència per a l’accés a dites places.
Considerant convenient aquesta proposta ja que donarà ús a unes places que, al contrari,
restarien vacants i, al mateix temps, donarà solució a un major nombre de persones
dependents del municipi, i que això no representa cap modificació substancial del plec de
condicions que regeix la concessió, 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 proposta de conveni de col.laboració entre Mutual Gestión Integral i
l’Ajuntament de Vila-seca per tal de facilitar el canvi de destí de tres places
sociosanitàries alliberades d’activitat pel Departament de Sanitat i posar-les a disposició
de persones dependents del municipi amb dificultats socioeconòmiques, amb les
condicions que s’especifiquen en el conveni.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i del documents que siguin
necessaris per a la formalització de dit acord.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT PEL FINANÇAMENT I LA
GESTIÓ DELS EQUIPS BÀSICS D’ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA, ANY 2012.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’hi adjunta
certificació de l’acord plenari de l’esmentat Consell de data 17 de maig de 2012 que fa
referència a la pròrroga del conveni establert entre els ajuntaments de la comarca menys
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el de Tarragona i Salou sobre el finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció
social primària a partir del 1r de gener i fins el 31 de desembre de 2012 i demana la
conformitat de l’Ajuntament a l’esmentada pròrroga, 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 pròrroga del conveni establert entre l’Ajuntament de Vila-seca i el
Consell Comarcal del Tarragonès pel finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció
social primària amb efectes de 1r de gener i fins el 31 de desembre de 2012.
SEGON. Aquesta pròrroga queda supeditada al nou Contracte programa que esdevé de
la nova Llei de Serveis Socials (Llei 12/2007, d’11 d’octubre), sempre que estableixi
condicions que no incideixin substancialment en el seu contingut. En aquest cas es
procedirà a ajustar els convenis que relacionen tots els ajuntaments de la comarca menys
el de Tarragona i Salou i el Consell Comarcal del Tarragonès, en la part que afecta el
finançament i la gestió de l’EBAS.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS PEL TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES AMB
DISMINUCIÓ, ANY 2012.
Vist que les diferents famílies dels usuaris del servei de transport de disminuïts als
centres ocupacionals han demanat a través de l’EBAS poder continuar gaudint del servei
de transport adaptat amb les mateixes condicions que els que els anys anteriors.
Vist allò que disposa l’annex 4 a l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus públics.
Tarifes de preus públics per al transport adaptat de persones amb disminució als centres
ocupacionals per a l’any 2012.
Vist així mateix l’informe emès per l’Equip de l’EBAS, favorable a la bonificació del servei
de transport adaptat per a persones amb disminució atès que la seva situació econòmica
i familiar continua essent la mateixa que els anys anterior.
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. Bonificar en 24 € mensuals a cadascun dels sol.licitants per sufragar una part
de les despeses que els comporta el pagament del servei de transport adaptat de
persones amb disminució durant l’any 2012

21

SEGON. Com a conseqüència d’aquest acord els beneficiaris de la bonificació només
hauran de fer efectiva a l’Ajuntament la quantitat de 60 € mensuals per 11 mesos, atès
que el mes d’agost es considera no lectiu, que es faran efectius en dos terminis:
1r termini, 15 de juliol de 2012,

360 €

2n termini, 15 de desembre de 2012,

300 €

TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA A L’ASSOCIACIÓ
DE JUBILATS DE LA PLANA PEL SEU FUNCIONAMENT DURANT L’ANY 2012.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de maig de 2012 va
acordar la concessió d’una subvenció de 600 euros a l’Esplai de Gent Gran de la Plana
per al seu funcionament durant l’any 2012.
Atès que a l’esmentada Associació se li va concedir una subvenció per import de 600 € i
vista la sol.licitud on demana una bestreta del 70% de la totalitat de la subvenció
concedida per afrontar una sèrie de despeses pròpies de funcionament de l’entitat.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la bestreta, 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 a l’Esplai de Gent Gran de la Plana una bestreta del 70% de la
subvenció concedida per un import de 420 € per afrontar diferents despeses derivades
del seu funcionament, a càrrec de la partida 2012 23000 48000 del vigent pressupost
municipal RC. 7811 i un cop justificat, bestreure la resta de la subvenció que hauran de
justificar abans del 30 de novembre de 2012.
SEGON. El termini per justificar aquesta subvenció finalitzarà el dia 31 d’octubre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat,s’haurà de reintegrar l’import
de la bestreta, es donarà e baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a
percebre-la.
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ I PAGAMENT DE
DIFERENTS DESPESES.
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Vista la relació de justificants presentats per diferents conceptes d’ajuts d’urgència i
altres, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació d’un ajut per despeses
d’alimentació a D. O. R. aprovada per la Junta de Govern Local de data 7 de maig de
2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 68,92 € IVA inclòs a
càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal que es farà
efectiu a l’entitat MERCADONA amb CIF núm. A-46103834.
TERCER. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació :
Despeses d’alimentació D. O., a MERCADONA SA. Amb CIF A-46103834
QUART. Aprovar la documentació presentada com a justificació d’una subvenció a
l’Esplai de Gent Gran La Plana en concepte de pagament de despeses derivades de
l’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la Plana, primer trimestre de 2012 i aprovat per la
Junta de Govern Local de 14 de maig de 2012.
CINQUÈ. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 452,37 € IVA inclòs a
càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal que es farà
efectiu directament a l’Esplai de gent Gran de la Plana.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DENEGAR UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE
DONES PROGRESSISTES DE LA PLANA, ANY 2012.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la presidenta de l’Associació de Dones
Progressistes de la Plana per atendre les despeses de funcionament de l’entitat durant
l’any 2012, 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. Denegar la sol.licitud de subvenció ordinària presentada per l’Associació de
Dones Progressistes de la Plana el dia 28 de març de 2012 per no ajustar-se a les Bases
de la convocatòria.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.
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No n’hi ha.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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