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

DATA:
LLOC:
HORARI:

8 d’abril de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:

Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.
Excusa la seva absència :
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

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 25 DE MARÇ DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 25 de març de 2013, 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’HISENDA DE DEVOLUCIÓ DE LA TAXA
D’ESCOMBRERIES DOMICILIÀRIES, EXERCICI 2012.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. J. O. M., on demana la devolució de la taxa
d’escombreries de l’exercici de 2012 corresponent a l’habitatge situat al c. Requet de
Félix, núm. 1, per no reunir condicions d’habitabilitat.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 26-11-12, es va aprovar la
data del rebut de la taxa d’escombreries de l’habitatge esmentat, corresponent a l’exercici
de 2012 i que, tot i així per part del Sr. Ortega es v satisfer el rebut, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Retornar per l’Oficina de BASE, Gestió d’Ingressos locals, al Sr. J. J. O., la
quantitat de 109 euros corresponent a la taxa d’escombreries de l’exercici de 2012, de
l’habitatge situat al c. Requet de Félix, núm. 1 per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a Base, Gestió d’Ingressos.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ DE LA TAXA
D’ESCOMBRERIES DOMICILIÀRIES.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. F. T. G. on demana la devolució de la taxa
d’escombreries domiciliàries dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 corresponent a
l’habitatge situat al c. de l’Estadi núm. 41, per ja haver satisfet les escombraries de locals
comercials per tenir en aquest immoble una acadèmia d’idiomes.
Atès que per l’Oficina de Base es comprova que la Sra. T. ha satisfet els rebuts de la taxa
d’escombreries dels exercicis esmentat i vist l’informe del Servei d’Inspecció on es
confirma l’existència d`’una escola d’idiomes i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Retornar per l’Oficina de BASE, Gestió d’Ingressos locals a la Sra. T. la
quantitat de 424 euros corresponent a la taxa d’escombreries domiciliàries dels exercicis
2009, 2010, 2011 i 2012, de l’habitatge situat al c. de la Riera, núm. 41 per tenir en
aquest immoble una acadèmia d’idiomes.
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SEGON. Anul·lar el rebut corresponent a la taxa d’escombreries domiciliàries de
l’exercici de 2013 de l’habitatge situat al c. de la Riera, núm. 41, a nom de la Sra.
Terrazas i comunicar-li que aquesta apetició l’haurà de fer anualment.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la interessada i a Base, Gestió d’Ingressos.

3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013016, 2013018 I 2013019.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 13, 26 i
27 de març de 2013, en els qual s’aproven les relacions de factures núms. 2013016,
2013018 i 2013019, per import de 65.159,45; 150.361,44 i 85.078,97 euros,
respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC D’ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA DE LA
CONSTITUCIÓ.
S’haurà de procedir a la redacció del projecte bàsic per realitzar els treballs d’adequació
de l’entorn del Castell de Vila-seca, a la Plaça de la Constitució, consistent en l’enderroc
dels petits edificis i construcció de la tanca paral·lela a les vives de Renfe.
Vist el pressupost presentat pel Sr. P. A. F., per import de 3.370,00 € més 707,70 € en
concepte de IVA fent un total de 4.077,70 €, considerant-se correcte, així com els informes
emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD- 5779 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. P. A. F., el contracte menor de serveis consistent en la redacció
del projecte bàsic per l’adequació de la Plaça de la Constitució, consistent en l’enderroc de
petits edificis i construcció de la tanca paral·lela a les vies de Renfe, presentant un
pressupost per import de 3.370,00 € de base imposable, més 707,70 € en concepte de IVA
fent un total de 4.077,70 €
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SEGON.- Aprovar la despesa de 4.077,70 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD- 5779 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. P. A. F., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL JARDÍ DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
Atès que s’han detectat deficiències a les escales que donen accés a la plataforma final
del jardí de la Biblioteca, que precisen el seu arranjament.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Plana Hortoneda 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 2013 13
15100 63900 AD 6479 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda SL, el contracte menor d’obres
d’arranjament de les escales del jardí de la Biblioteca de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 16.303,59 € sense IVA i 3.423,75 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 19.727,34 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 19.727,34 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2013 13
15100 63900 AD 6479 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Plana Hortoneda SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’ARRANJAMENT DE DEFICIÈNCIES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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Atès que ja la necessitat de procedir a l’arranjament de diverses deficiències a la
Biblioteca Municipal de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Construcciones y Reformas 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 2013 13 33200 21200 AD 6478 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel
Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques,
aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó
de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL, el contracte menor
d’obres d’arranjament de diferents deficiències de la Biblioteca de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 3.710,59 € sense IVA i 779,10 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 4.489,10 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.489,10 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2013 13
33200 21200 AD 6478 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL,
al Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
D’ADJUDICAR
EL
CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PELS SERVEIS LOGÍSTICS MUNICIPALS.

DE

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 27 de desembre de 2012 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle tipus camió
amb xassis de doble cabina pels serveis logístics municipals de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
173 i concordants del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.

Vist que per part de l’empresa SIDECO, SA s’ha presentat la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la
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Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SIDECO, SA, el contracte de subministrament d’un vehicle
tipus camió amb xassis de doble cabina pels serveis logístics municipals de l’Ajuntament de
Vila-seca, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 29.223,00 € sense IVA i 6.136,83
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 35.359,83 € (IVA inclòs), mitjançant procediment
negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 2013.15.92000.62400 (D-7153) del
pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.461,15 €, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
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.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC PLAÇA DE L’ESGLÉSIA VELLA.
Vist que la Junta de Govern local en data 11 de març de 2013, va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació de les obres d’adequació del futur espai públic a la plaça de l’Església
vella.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
135, 137 i 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i el plec
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 2 d’abril de 2013, indicant que la
proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SA. 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
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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa GARCIA RIERA, SA essent l’import de la mateixa el de
49.023,06 € pressupost net, i 10.294,84 € en concepte d’IVA, que fan un total de 59.317,90
€ (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia següent a la notificació,
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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 2.451,15 € d’acord amb l’article 86 de la Llei 30/2007 de 30
d’octubre.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INICI DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE 112 NÍNXOLS (BLOC D) AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
La Junta de Govern Local en sessió de 4 de febrer de 2013 va aprovar el projecte de
construcció de 112 nínxols (Bloc D) al Cementiri municipal de Vila-seca. El pressupost del
projecte és de 151.911,09 € pressupost net i 31.901,33 € en concepte d’IVA que fan un
total de 183.812,42 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 20 de març de 2013 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses en el
projecte de construcció de 112 nínxols (Bloc D) al Cementiri municipal de Vila-seca.
El secretari general ha emès ha emès informe favorable respecte la tramitació del
corresponent l’expedient de contractació en data 20 de març de 2013, d’acord amb allò
que disposa l’article 109, següents i concordants del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Intervenció de Fons ha emès, en data 3 d’abril de 2013 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.16400.61900 (A-7351) del pressupost municipal.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses al
el projecte de construcció de 112 nínxols (Bloc D) del Cementiri municipal de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
151.911,09 € pressupost net i 31.901,33 € en concepte d’IVA que fan un total de
183.812,42 € (IVA inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que

7

disposa l’article 178 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 DE MARÇ DE 2013, PUNT 5.3.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern realitzada el dia
4 de març de 2013, en el punt 5.3 respecte al requeriment efectuat en el procediment de
contractació dels treballs de renovació de l’enllumenat exterior i la seva instal·lació
elèctrica del complex de l’Estadi municipal, en el que consta com a import d’IVA (21%)
aplicat al preu de 91.269,51 € presentat per l’empresa SECE, SA el de 20.031,90 €,
essent l’import correcte el de 19.166,60 € i per tant l’import total correcte amb l’IVA inclòs
serà el de 110.436,11 €.
Vist que l’origen de l’error material és la transcripció de l’import que es reflexa en l’informe
de valoració de les ofertes presentades, i vist l’informe de data 2 d’abril de 2013 emès pel
cap de l’Àrea de Serveis Públics indicant que s’ha corregit l’error detectat, donant com a
correcte l’import de 19.166,60 € en concepte d’IVA resultat de l’aplicació del 21 % al preu
de 91.269,51 € que correspon a l’oferta presentada, donant com a preu total el de
110.436,11 € (IVA inclòs).
Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, 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.- Rectificar l’acord 5.3 de la Junta de Govern en sessió realitzada el dia 4 de
març de 2013, en el sentit que els imports de l’oferta econòmica presentada per
l’empresa SECE, SA en el procediment de licitació dels treballs de renovació de
l’enllumenat exterior i la seva instal·lació elèctrica del complex de l’estadi municipal, és el
de 91.269,51 € abans impostos, més 19.166,60 € d’IVA al 21% fent un total de
110.436,11 IVA inclòs.
SEGON.- Notificar l’adopció del següent acord a l’empresa SECE, SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció.

4.8
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. A. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL CANVI DE LA
COBERTA AL C. VERGE DE LA PINEDA, 64 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de la Sra. R. M. A., de llicència municipal pel canvi de coberta de
l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, núm. 64 de Vila-seca, així com l’informe emès
al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. R. M. A., la llicència municipal d’obres núm. 244/13 pel
canvi de coberta de l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, 64 de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’hauran de protegir les mitgeres del deteriorament mentre no es faci cap nova
construcció.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 548786 de data 11.03.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

90,73 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

90,73 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

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 DE L’EMPRESA ELEKTRO-3 SCCL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL
RESITUAMENT DE PLACES D’APARCAMENT A LA ZONA EXTERIOR DE LA NAU
INDUSTRIAL DEL C. BARENYS DEL POLIGON L’ALBA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Elektro-3 SCCL, de llicència municipal pel resituament de
les places d’aparcament a la zona exterior de la nau industrial al c. Barenys del Polígon
l’Alba de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Elektro-3 SCCL, la llicència municipal d’obres núm.
245/13 pel resituament de places d’aparcament a la zona exterior de la nau industrial del
c. Barenys del Polígon l’Alba de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de tres 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.
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2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’hauran de protegir les mitgeres del deteriorament mentre no es faci cap nova
construcció.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- 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.

C) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. D. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA INTERIOR A L’HABITATGE A L’AVDA. RAMON
D’OLZINA, 89 1ER. 1A. DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. D. V., de llicència municipal per la construcció d’una
escala interior a l’habitatge a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 89 1er. 1a. de Vila-seca, així
com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. M. D. V., la llicència municipal d’obres núm. 239/13 per la
construcció d’una escala interior a l’habitatge a l’avda. Ramon d’Olzina, 89 1er. 1a. de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de disposar de l’autorització de la comunitat de propietaris.
8a.- 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. 548773 de data 07.03.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

12

Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

69,37 €
69,37 €

0€

SEGON.- 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.

D) SOL·LICITUD DE FRANCE TELECOM ESPAÑA SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
CANALITZACIÓ DE LA FIBRA ÓPTICA ALS CARRERS MASRICART I CAMÍ DE
CASTELLET FINS AL LATERAL DE L’AVDA. RAMON D’OLZINA, JUNT AL PONT DEL
FFCC.
Vista la sol·licitud de l’empresa France Telecom España SA, de llicència municipal de
canalització de la fibra òptica entre dues càmeres de telefònica als carrers Masricart i
camí de Castellet fins al lateral de l’avda. Ramon d’Olzina, junt al pont del FFCC, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa France Telecom España SA, la llicència municipal
d’obres núm. 284/13 de canalització de fiba óptica als carrers Masricart i camí de
Castellet fins al lateral de l’avda. Ramon d’Olzina, junt al pont del FFCC, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
- Es disposarà dels permisos necessaris d’altres administracions i particulars per la
realització dels treballs.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat aigua i
clavegueram.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
- Es respectarà el pas rodat en el creuament de les calçades.
- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector.
- El termini d’execució serà de tres mesos.
- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544688 de data 22.01.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost inst. i obres
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

74,70 €
74,70 €

0€

SEGON.- 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.

E) SOL·LICITUD DE PALAS PINEDA SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UNA GRUA AL C. VERGE DE LA PINEDA, 19 I 21 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de Palas Pineda SL, de llicència municipal per la instal·lació d’una grua
al c. Verge de la Pineda, núm. 19-21 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Palas Pineda SL, la llicència municipal núm. 180/13 per la
instal·lació d’una grua al c. Verge de la Pineda, 19-21 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- El carro on penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar l’espai acotat de l’obra.
2a.- Manca el certificat del muntatge signat pel tècnic titular responsable i vistiplau de
l’empresa instal·ladora.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 549033 de data 04.04.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

950,00 €
950,00 €

0€

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 7 CORRESPONENT A LES
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILASECA. FASE 2.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2012, d’adjudicació de
les obres d’adequació de les llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca. (2a. fase).
Vista la certificació núm. 7 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. 7 corresponent a les obres compreses al
projecte d’adequació de diferents tipus de llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca
(2a. fase) realitzats per SATEM, per un import de 118.658,34 € sense IVA i 24.918,25 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 143.576,59 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.16500.61900 OF5785 del pressupost municipal.

B) APROVACIO DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE LA REORDENACIÓ I
ENJARDINAMENT DEL TRAM FINAL DEL PASSEIG PAU CASALS DE LA PINEDA.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2012, d’adjudicació
dels treballs de reordenació i enjardinament del tram final del Passeig Pau Casals, de La
Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per Plana Hortoneda SL, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
Atesa la resolució de l’Alcaldia de 17 de juny de 2011 de delegació de competències a
favor de la Junta de Govern Local , en relació a l’aprovació de certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent als treballs de reordenació i
enjardinament del tram final del Passeig Pau Casals de La Pineda, realitzats per Plana
Hortoneda SL, per un import de 27.918,60 € sense IVA., i 5.862,91 € en concepte d’IVA,
que un cop incorporat dona un total de 33.781,51 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15100.61902 OF7152 del pressupost municipal.

4.10ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
- EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT A EMPRIUS
VILASECA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN RÉTOL PUBLICITARI, SENSE LLICÈNCIA
MUNICIPAL A LA CRUÏLLA DEL RAVAL DE LA MAR I C. JOSEP CARNER DE VILASECA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que l’interessat ja ha procedit a la
legalització del rètol publicitari, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta e Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística incoat a Emprius
Vila-seca per la instal·lació d’un rètol publicitari, a la cruïlla del Raval de la Mar i c. Josep
Carner de Vila-seca, per haver procedit a la seva legalització.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE DUES RECLAMACIONS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

A) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL (EXP 161/2013), FORMULADA CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILASECA
Vist l’escrit presentat per la Sra. L. O. M. en data 22/01/2013 (RED 313/2013), pel què
formula reclamació d’indemnització pels danys causats al vehicle de la seva propietat –
sense identificar- el dia 21/12/2012, i que imputa al mal estat de la via pública,
concretament del carrer Reus.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que la interessada no aporta cap prova clara dels fets ni de les circumstàncies en
què va succeir el sinistre i, per tant, s’ha d’entendre que les seves opinions són legítimes,
però no tenen una fonamentació objectiva.
Atès que l’Àrea de Serveis Públics informa que la lleugera irregularitat observada en un
punt del bordó, tot i ser efectiu i de necessària reparació, no revesteix un risc especial ni
resulta quelcom insòlit en qualsevol població, i no és motiu suficient per entendre que
aquesta circumstància pogués derivar causa del sinistre, sinó que també s’hagués pogut
produir conseqüència del mal estat del pneumàtic o conseqüència d’una topada anterior,
o bé per imperícia del conductor.
Atès que la Policia Local informa que la vorada no és zona de circulació de vehicles sinó
que delimita la calçada, i que el conductor ha de mantenir la separació lateral suficient per
fer la maniobra d’aparcament amb seguretat, sense topar-hi.
Atès que de l’anàlisi de la reclamació s’ha de constatar que les circumstàncies en què es
produí el resultat lesiu no deixen de ser una hipòtesi.
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 de la Sra. Orellana i 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.
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
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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, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
L. O. M. en data 22/01/2013, Exp. núm. 161/2013, 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.

B) PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS CORPORALS (EXP. 242/2013), INTERPOSADA CONTRA
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Vist l’escrit presentat per la Sra. N. R. S. el 15/03/2013 (RED 1569/2013), pel què formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió patida el
dia 11/03/2013 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal estat
d’unes peces del paviment a l’alçada del c. Montserrat Caballé, núm. 11 del nucli de La
Pineda, Vila-seca.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que la reclamant no ha aportat cap mitjà de prova a l’hora de justificar la relació
causal entre el dany sofert i el funcionament del servei públic implicat.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan no s’aprecia
més que una mínima imperfecció de les peces que envolten un escocell d’arbre, la qual
no és causa suficient per derivar en caiguda i les conseqüències que es pretenen, ja que
el desperfecte apreciat és superficial, insignificant i no suposava risc de cap mena.
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona aplica reiteradament els criteris
de les recents SSTS (14/2/00, 31/1/03, 8/7/03, 14/10/03, 30/6/04 i 284/10, aquesta última
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actuant com a demandat l’Ajuntament de Vila-seca) a l’exigir als que pateixen caigudes i
topades quan es troben caminant o circulant en les vies públiques com a conseqüència
del mal estat de les mateixes, l’observància de la mínima diligència exigible a tot vianant,
que permeti entendre complert el deure d’autoprotecció de les persones i que s’evitin
conductes i situacions de risc, feixuguesa o turpitud desencadenants de lesions, doncs
l’ús d’un espai públic exigeix igualment la diligència mínima en l’acció. Per això, les
caigudes produïdes com a conseqüència d’obstacles perfectament visibles han estat
declarades repetidament com a no indemnitzables per trencar-se el nexe de causalitat
amb el funcionament del servei públic.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment, de criteri no estimatori
de la reclamació per manca d’acreditació del nexe causal entre el funcionament del servei
públic i la caiguda patida per la Sra. R..
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, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
N. R. S., Exp. núm. 242/2013, 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 tècnic i jurídics de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a l’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.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER DE
2013.
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Vista la relació de justificants presentat per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de menjador del
mes de febrer de 2013.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes de febrer de
2013 i aprovats per la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 17.897,27 € a càrrec de
la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal. Relació ADO
201300000179.
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
La Plana
Cal.lípolis
Cal.lípolis
Cal.lípolis
TOTAL

4.409,10
4.563,20
2.001,90
3.202,92
225,75
1.564,95
1.425,95
267,90
235,60
17.897,27€

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

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43053651

Menjador escola Miramar,

a l’AMPA de la mateixa escola

NIF G43893254

Menjador escola La Canaleta,

a Menjars de la Mediterrània

NIF B43683721

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

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LA
SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA LA PLANA PER DESPESES
D’UNA SEGONA MONITORA DE MENJADOR.
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Vistes les factures presentades pel Consell escolar de l’escola La Plana que fa referència
la justificació de la subvenció concedida al Consell Escolar de l’escola per acord de la
Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2012 per a despeses d’una segona monitora
de menjador durant el primer trimestre del curs escolar 2012-2013,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Validar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar de l’escola La Plana per despeses d’una segona monitora
de menjador durant el primer trimestre del curs 2012-2013.
SEGON. Validar la despesa i el seu pagament per un import de 1.418 € a càrrec de la
partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADO 5780.

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

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT DE DESPESES CONCEDIDES A DIFERENTS VEINS DEL
MUNICIPI.
A) Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013 en què es van
aprovar la concessió d’un ajut d’urgència social per al pagament d’un mes de lloguer, 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 de l’ajut per despeses de
lloguer d’un habitatge al carrer Isaac Albeniz núm. 24 a la Pineda, a càrrec de la partida
2013.14.2300.48000 del vigent pressupost municipal ADORC 6095.l
M. D. lloguer novembre 2012 ,

450 €

SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació de l’ajut:
Lloguer Sra. D.,

a L. Z. L.

NIF-16784509-Y

TERCER. Aprovar la documentació presentada com a justificació d’una subvenció
concedida a M. G. D., en concepte d’aportació a l’adquisició d’unes ulleres graduades
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aprovat per la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2013, a càrrec de la partida
2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal O 6096.
Aportació ulleres graduades M. G. D.,

200 €

QUART. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació de l’ajut:
Aportació a ulleres graduades M. G.,

Òptica Fullana, NIF B-43389014

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

B) Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2012 de concessió
d’un ajut d’urgència social a S. H. J. per a atendre les despeses d’un mes de lloguer de
l’habitatge situat al carrer Galceran de Pinós núm.19,4rt,1a, a Vila-seca.
Vist que la justificació de l’ajut es va entregar el mes de febrer de 2013 tot i que la despesa
estava prevista dintre del pressupost de l’any 2012, 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.
Validar la documentació presentada com a justificació de l’ajut de lloguer
corresponent al mes d’octubre de 2012, aprovat per la Junta de Govern Local de data 12 de
novembre de 2012.
SEGON. Validar la despesa i el seu pagament per un import de 425 € a càrrec de la partida
2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADO 5596.
Rebut lloguer S. H. J.,

425 €

TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la justificació, d’acord
amb el següent detall:
Lloguer Sra. H.,

a Administracions Garriga de Vila-seca NIF 43577097

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

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE GESTIÓ
LOGÍSTICA AL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització del
curs de gestió logística, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
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Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals i l’ocupabilitat de les persones aturades del municipi en un
sector on hi ha demana d’ocupació.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Preventium Prevención de Riesgos Laboralles
SAU, per al curs programat, amb un import de 8.400 euros i, atès que per les seves
característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser
tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que
disposen els articles 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2013 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista 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 realització del curs de gestió logística, que s’adjudica a l’empresa
Preventium Prevención de Riesgos Laborales SAU per l’import proposat a la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 8.400 € per al pagament del curs pla
formatiu sector químic a Preventium Prevención de Riesgos Laborales SAU, a càrrec de
la partida 2013.14. 24100.22699 del vigent pressupost municipal AD6480.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, al SOCE i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA SALT D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I
INSERCIÓ LABORAL DE JOVES PER L’ANY 2013.
Des de l’any 2006, s’ha vingut implementant en el col·lectiu jove de 16 a 20 anys, sense
estudis secundaris i amb problemes d’absentisme escolar i de conservació dels llocs de
treball, un programa que s’anomena SALT, per a l’orientació, formació i acompanyament
en la inserció laboral d’aquest col·lectiu.
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El programa es porta a terme en col·laboració permanent amb els instituts de secundària
del municipi, així com amb els diferents serveis de l’Ajuntament, com poden ser l’EBASP,
SOCE, PIJ, Aula15, pel que fa a la selecció dels usuaris del programa, que executa una
insertora laboral i treballant en aquest programa interdepartamentalment amb les Àrees
d’Ocupació i Joventut de l’Ajuntament.
Els tallers formatius i prelaborals que s’imparteixen dins del programa SALT son els
següents:
- Tallers d'orientació laboral:
 Tallers de recerca activa d’ocupació (conèixer els recursos del municipi – borsa de
treball, programes d’inserció i formació....-, saber utilitzar els recursos de cerca per
Internet...
 Tallers d’habilitats per a la inserció (comunicació, l’entrevista de feina, objectiu
personal, currículum vitae, treball en equip....)

- Tallers de desenvolupament personal:







Autoestima i autoconeixement
Empatia i assertivitat
Motivació
Resolució de Conflictes
Gènere i igualtat
Imatge personal i xarxes socials

-Tallers de competències instrumentals bàsiques
 Català
 Anglès
 Informàtica
- Taller d'oficis
 Taller formatiu de jardineria i ornamentació
 Taller formatiu de cuina i rebosteria
 Taller formatiu de instal·lacions domèstiques bàsiques.
- Pràctiques en empreses col·laboradores.
 Un mes de pràctiques en empreses col·laboradores.
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S’ha de dir que el percentatge d’insercions anuals, xifrat en temporada estival, és de
43,75 %.
Atès que el passat 18 de febrer va començar la formació del curs d’auxiliar de restauració
del programa Joves per l’Ocupació, programa al qual ens hem acollit segons Ordre d’
EMO/293/2012 de 25 de setembre de 2012, i pel qual ens han concedit una subvenció
per Resolució del SOC de data 12 de desembre de 2012, per a 20 joves en atur, baixa
qualificació i/o dèficit formatiu.
Atès que més de 100 joves han presentat sol·licitud per participar en l’esmentat programa
i han quedat fora de la iniciativa JPO per manca de places i es troben pendents, per tant,
d’alguna altra iniciativa de formació, orientació i inserció que els pugui ajudar en la seva
transició laboral.
Atesa l’especial conjuntura que hi ha en aquest moments al municipi, deguda
principalment a la crisis econòmica mundial, i treballant en constant col·laboració amb els
centres de secundària i donades les especials necessitats del col·lectiu més jove i amb un
índex més important de fracàs escolar, es considera que cal portar a terme una nova
edició d’aquest programa.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el programa SALT amb la formació en competències instrumentals
bàsiques, en habilitats personals i amb els tallers corresponents, que s’anomenen en
aquesta proposta, pel període abril-juny 2013.
SEGON.- Aprovar una despesa de 4.982,00,- € (IVA inclòs) per realització del programa
SALT d’orientació, formació i inserció laboral de joves pel període abril-juny 2013, amb
càrrec a la partida 14 33700 22606 ARC 7393 (informe 12-2013-170)
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons als efectes oportuns.

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.

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.04.18 09:49:51 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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