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

DATA:
LLOC:
HORARI:

26 de març de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 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
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor municipal

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 19 DE MARÇ DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 19 de març de 2014, 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. S. P. I., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Comte de Sicart núm. 21, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer Comte de Sicart núm. 21, propietat del Sr. S. P. I. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. P. E., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de la Font núm. 54,1º1ª, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer de la Font núm. 54,1º1ª, propietat de la Sra. M. P. E. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

2

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. M. F. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Comte de Sicart núm. 39, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer Comte de Sicart núm. 39, propietat de la Sra. M. M. F. P. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DESESTIMANT PETICIO DE
DEVOLUCIO TAXA.

Vista la sol·licitud presentada per R. M. T. A. on demana la devolució de la taxa
ingressada mitjançant autoliquidació en el tràmit de traspàs d’una activitat, per haver-se
decretat cessament de l’activitat per no reunir els requisits exigits.
Atès que en data 11-02-2014, fou ingressada mitjançant autoliquidació, 633903, la
quantitat de 197 €, en concepte de tràmit de l’expedient per al canvi de titularitat d’un
local emplaçat al c. Riera, 65.
Atesa l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 12, reguladora de la taxa per llicència d’obertura
d’establiments o instal·lacions, la qual estableix que són exempts del pagament d’aquesta
taxa els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi
d’activitat i no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la qual cosa es demostrarà mitjançant
les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en l’impost sobre activitats
econòmiques. No obstant, satisfaran la quantitat de 197 € en concepte de tràmit de
l’expedient.
Vist així mateix, l’informe d’inspecció efectuat en el tràmit de la llicència on s’indica que
l’activitat s’estava exercint abans del decret de cessament, 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.- Desestimar la petició formulada per R. M. T. A., d’acord amb el que estableix
l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 12, reguladora de la taxa per llicència d’obertura
d’establiments o instal·lacions, la qual estableix que la quantitat ingressada s’ha satisfet
en concepte de tràmit de l’expedient, i a més d’acord amb informe efectuat durant la
tramitació s’ha pogut comprovar que l’activitat s’estava exercint.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, UNA APORTACIÓ ORDINÀRIA AL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA PER A L’EXERCICI DE 2014.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2006,
s’aprovà l’adhesió del municipi al Consorci de transport públic del Camp de Tarragona.
El Consell d’Administració de l’esmentat consorci, en sessió celebrada el passat 20 de
desembre passat, va aprovar mantenir en el pressupost d’ingressos de l’exercici de 2014
el mateix import de les aportacions de les administracions locals que les de 2013.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària de 48.697,02 € corresponent a l’exercici de 2014
al Consorci del transport públic del Camp de Tarragona.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació de 2014, a càrrec de la partida
2014.11.94200.46600 (ADO-6031)
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ATM Camp de Tarragona i a la Intervenció
municipal de fons.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT COM A
GARANTIA DE PAGAMENT DE LA TAXA D’APROFITAMENT DE DOMINI PÚBLIC
PER TELEFONIA MÒBIL, EXERCICI 2010.
Vist l’escrit presentat per l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU, (ORANGE), on
demana la devolució de l’aval dipositat com a garantia del pagament de la taxa per
aprofitament del domini públic per serveis de telefonia mòbil, de l’exercici de 2010.
Vist que el Jutjat contenciòs-administratiu número 1 de Tarragona en la sentència
323/2013 estima el recurs interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU, contra la
resolució de 16 de maig de 2011 que desestimava el recurs de reposició interposat contra
la liquidació núm. 481.429, de la taxa d’aprofitament del domini públic per serveis de
telefonia mòbil, corresponent a l’exercici de 2010.
Atès l’informe favorable de la Intervenció mpal. de fons, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Retornar a FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU, (ORANGE) l’aval bancari
dipositat com a garantia en el pagament de la liquidació núm. 481.429 per import de
14.117,80 € per la taxa d’aprofitament del domini públic per serveis de telefonia mòbil, de
l’exercici de 2010, a l’haver estat estimat el recurs interposat per l’esmentada empresa
pel Jutjat contenciòs-administratiu núm. 1 de Tarragona, i en conseqüència anul·lar i
deixar sense efecte la resolució impugnada, així com la liquidació girada.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a la Intervenció mpal. de fons.

3.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN LES
RELACIONS DE FACTURES NÚM. 2014022 I 2014023.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 17 de març
de 2014, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2014022 i 2014023, per import
de 86.954,82 i 18.895,31 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CORRECCIÓ D’UNA ERRADA MATERIAL EN EL
CÀLCUL D’ENDARRERIMENTS EN LA REVISIÓ DE PREUS CORRESPONENT A
L’ANY 2014 DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.
Vist que en data 5 de març de 2014 la Junta de Govern va aprovar la revisió de preus
corresponent a l’any 2014 del contracte de manteniment, conservació i neteja dels espais
verds públics del nucli urbà de Vila-seca- Lot 1.
Atès que s’ha observa’t una errada material en el càlcul dels endarreriments fruit de la
revisió de preus de la concessió de manteniment , conservació i neteja dels espais verds
públics del nucli urbà de Vila-seca, adjudicada a l’empresa AGROTARRACO, SL .
On diu :
Base imponible (gen-feb de 2014) amb IVA del 10% :......40,99 Eur
IVA al 10%............................................................................0,41Eur
TOTAL endarreriments a/IVA 10%...............................41,10 Eur

Base imponible (gen-feb de 2014) amb IVA del 21%:.......89,47 Eur
IVA al 21...............................................................................1,88 Eur
TOTAL endarreriments a/IVA 21%...............................91,35 Eur
Hauria de dir:
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Base imponible (gen-feb de 2014) amb IVA del 10% :......40,99 Eur
IVA al 10%............................................................................4,10 Eur
TOTAL endarreriments a/IVA 10%...............................45,09 Eur

Base imponible (gen-feb de 2014) amb IVA del 21%:.......89,47 Eur
IVA al 21.............................................................................18,79 Eur
TOTAL endarreriments a/IVA 21%.............................108,26 Eur
Atès l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics justificant aquesta errada de càlcul, 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 la correcció de l’errada material en el càlcul dels endarreriments fruit
de la revisió de preus de la concessió de manteniment, conservació i neteja dels espais
verds públics del nucli urbà de Vila-seca – lot 1, adjudicada a l’empresa
AGROTARRACO, SL

Import actualitzat amb efectes gener de 2014 amb IVA
Base imponible (gen-feb de 2014) amb IVA del 10% :......40,99 Eur
IVA al 10%............................................................................4,10 Eur
TOTAL endarreriments a/IVA 10%...............................45,09 Eur

Base imponible (gen-feb de 2014) amb IVA del 21%:.......89,47 Eur
IVA al 21.............................................................................18,79 Eur
TOTAL endarreriments a/IVA 21%.............................108,26 Eur
SEGON: Notificar aquest acord a l’empresa AGROTARRACO SL, a la Intervenció
Municipal i a l’Àrea de Serveis Públics.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA SEGURETAT
A ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES) ANY 2014.
Vist el programa d’actuacions objecte de subvenció elaborat per part del Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, en sessió del dia 14 de febrer de 2014, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, núm. 42, del 20 de febrer de 2014.
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Atès que les actuacions susceptibles de finançament són totes aquelles despeses
destinades a garantir la seguretat a les platges del litoral de la província de Tarragona, les
derivades de la contractació del servei de socorristes, les despeses en infraestructures i
materials necessaris pel correcte funcionament d’aquesta activitat.
Vista la descripció del programa del servei de seguretat previst per a les platges del
municipi de Vila-seca per a l’any 2014 (gestió, punts de vigilància i control a les platges,
horari de cobertura, nombre d’efectius i infraestructures de què es disposa, nombre de
platges objecte de vigilància i punts habilitats per la seguretat).
Vist el pressupost global de l’actuació per a la qual es demana la subvenció i el quadre de
finançament previst.
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. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’acolliment a la convocatòria de
subvencions per actuacions del programa de protecció de salut pública destinades a
garantir la seguretat en les platges de les comarques litorals de Tarragona.
SEGON. Aprovar el programa del servei de seguretat de les platges del municipi de Vilaseca, any 2014, on es defineixen i es valoren les actuacions objecte de la present
sol·licitud
TERCER. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció amb el següent pla de
finançament:

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Percentatge finançament
24,597 %
75,403 %

Import total
18.000,00 € (IVA inclòs)
55.180,53 € (IVA inclòs)

QUART. Declarar, que l’Ajuntament de Vila-seca, com a beneficiari de la subvenció,
compleix els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Vila-seca accepta el compromís de finançar la part del
pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.
SISÈ. L’Ajuntament de Vila-seca farà constar la col·laboració de la Diputació de
Tarragona en els materials gràfics i audiovisuals relacionats amb l’activitat
subvencionada.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
JARDINERES PEL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA.
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Vist el pressupost presentat per La Serralleria- Pellisa Gracia SCP, pel subministrament
de 32 ut. de jardineres exteriors rodones pel centre històric de Vila-seca, que ascendeix a
la quantitat de 14.000,00 € de base imposable, més 3.024,00 € d'IVA al 12%, fent un total
de 17.424,00 € (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 2014.13.15500.61902
AD-6317 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 La Serralleria-Pellisa Gracia S.C.P, el contracte menor de
subministrament de 32 ut. de jardineres exteriors rodones, pel centre històric de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 14.400,00 € sense IVA i 3.024,00 € en concepte
d’IVA, fan un total de 17.424,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 17.424,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61902 AD-6317 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a La Serralleria-Pellisa Gracia S.C.P., al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA DE LA
PARCEL·LA SITUADA AL C. CLAVELLS, 13 DE LA PLANA.
Vist l’acord de 26 d’agost de 2013, de la Junta de Govern Local, que acorda l’execució
subsidiària de les actuacions necessàries per a conservar el terreny situat al c. Clavells,
núm. 13 de La Plana, en les condicions de salubritat i neteja legalment exigibles, propietat
de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
S’hauria de procedir al desbrossament i neteja de runes a la parcel·la situada al c. Clavells,
núm. 13 de La Plana presentat per l’empresa CYRA SALOU SA, per la realització dels
treballs de referència per import de 1.032,00 € sense IVA i 216,72 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 1.248,72 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa CYRA SALOU SA, per la realització dels
treballs de referència, 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 2014.15.92000.22699 AD- 5733 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que
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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. 95
i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i només
requereix dels mínims establerts a l’article 95, 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 CYRA SALOU SA, el contracte menor de serveis per a
procedir la neteja de la parcel·la situada al c. Clavells, núm. 13 de La Plana, per import de
1.032,00 € sense IVA i 216,72 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.248,72 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.248,72 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.22699 AD- 5733 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa CYRA SALOU SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT
DEL LOCAL SITUAT AL C. SANT JOSEP 51 DE VILA-SECA.
Donat el mal estat del sanejament soterrat de l’immoble situat al c. Sant Josep, 51 de
Vila-seca, no pot garantir les condicions de salubritat exigibles, per la qual cosa es
imprescindible, abans d’endegar qualsevol tasca de reforma del local, subsanar per
complet aquest defecte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Plana Hortoneda SL, pels treballs esmentats per
import de 1.799,20 € sense IVA i 377,83 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.177,03 €
(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 2014.13.15100.63900 AD-6526 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i
ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat
pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda SL, el contracte menor d’obres per
l’arranjament del local situat al c. Sant Josep, 51 de Vila-seca, presentant un pressupost per
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import de 1.799,20 € sense IVA i 377,83 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.177,03 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.177,03 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15100.63900 AD-6526 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.
4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS VERGE DE MONTSERRAT, 29
DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA A L’EDIFICI
SITUAT AL C. VERGE DE MONTSERRAT, 29.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per l’arranjament de la façana de
l’edifici situat al c. Verge de Montserrat, núm. 29 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 Comunitat de Propietaris Verge de Montserrat, 29, la llicència
municipal d’obres núm. 117/14 per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Verge
de Montserrat, 29 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de 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
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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.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de verificar la idoneïtat de la xarxa de protecció
a vianants per part del Serveis Tècnics.
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.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA TRANSPORTS I OLIS SERENDIPITY SL SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNES OFICINES A LA NAU
SITUADA A LA PARCEL·LA F-62 DEL POLIGON L’ALBA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal de construcció d’unes oficines a la
nau situada a la parcel·la F-62 del Polígon Industrial 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 Transports i Olis Serendipity SL, la llicència municipal
d’obres núm. 33/14 per la construcció d’unes oficines a la nau situada a la parcel·la F-62
del Polígon Industrial 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 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.
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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.- 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. 633870 de data 20.01.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

1.197,27 €
299,32 €

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

1.496,59 €

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.
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C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’AMPLIACIÓ DE POTENCIA A L’AVDA. DE LA
GENERALITAT, A LA PARCEL·LA F-102.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU de llicència municipal
per a realitzar l’ampliació de potencia a l’avda. de la Generalitat, parcel·la F-102 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 Endesa Distribución Eléctrica SLU la llicència municipal
d’obres núm. 855/13 per a realitzar l’ampliació de potencia a l’avda. de la Generalitat, a la
parcel·la F-102 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de fonar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. ROSERS, NÚM. 4.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU de llicència municipal
per a realitzar l’escomesa particular al c. Rosers, núm. 4 de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU la llicència municipal
d’obres núm. 16/14 per a realitzar l’escomesa particular al c. Rosers, núm. 4 de La Plana,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de fonar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

E) SOL·LICITUD DE CARBÒNICAS MASQUEFINA SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE LA NAU DE L’AVDA. DE L’ESTADI, S/N.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal d’arranjament de la façana de la
nau situada a l’avda. de l’Estadi s/n de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Carbònicas Masquefina SA, la llicència municipal
d’obres núm. 118/14 per l’arranjament de la façana de la nau situada a l’avda. de l’Estadi,
s/n de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 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.- 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. 637669 de data 21.02.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

178,51 €
89,25 €

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

267,76 €

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.
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4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES DE
PRIMERA OCUPACIÓ.

A) SOL·LICITUD DE REPSOL PETRÓLEO SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
PRIMERA OCUPACIÓ DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI DE
L’ARRENCADA DEL PANTALÀ.
Vista la sol·licitud de Repsol Petróleo SA de llicència de primera ocupació de les obres de
rehabilitació integral de l’edifici de l’arrencada del pantalà per a la ubicació de la sala de
racks i comandament del complex, així com l’informes emesos al respecte, 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 Repsol Petróleo SA, la llicència de primera ocupació de les obres
de rehabilitació integral de l’edifici situat a l’arrencada del pantalà per a la ubicació de la
sala de racks i comandament del complex.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 637694 de data 25.02.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

3.187,10 €

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

3.187,10 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

B) SOL·LICITUD DE PRINCIPIO 10 SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL LOCAL SITUAT AL C. JOSEP M.
DE SEGARRA, 4 LOCAL 11.
Vista la sol·licitud de Principio 10 SL de llicència de primera ocupació de les obres
d’arranjament del local situat al c. Josep M. de Segarra, 4 local 11 de Vila-seca, així com
l’informes emesos al respecte, 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 Principio 10 SL, la llicència de primera ocupació de les obres
d’arranjament del local situat al c. Josep M. de Segarra, núm. 4 local 11 de Vila-seca.
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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. 634010 de data 11.02.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

63,50 €

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

63,50 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE REPSOL PETRÓLEO SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI SITUAT A
L’ARRENCADA DEL PANTALÀ PER LA UBICACIÓ DE LA SALA DE RACKS I
COMANDAMENT DEL COMPLEX.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 Repsol Petróleo SA, el retorn de la fiança dipositada per la
rehabilitació integral de l’edifici situat a l’arrencada del pantalà per la ubicació de la sala
de racks i comandament del complex, per import de 6.374,20 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE PRINCIPIO 10 SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER L’ARRANJAMENT DEL LOCAL SITUAT AL C. JOSEP M. DE SEGARRA, 4 LOCAL
11.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir a Principio 10 SL, el retorn de la fiança dipositada per l’arranjament
del local situat al c. Josep M. de Segarra, núm. 4 local 11 de Vila-seca, per import de
600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ELEKTRO 3 SCCL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PEL RESITUAMENT DE LES PLACES D’APARCAMENT
AL C.
BARENYS, DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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, el retorn de la fiança dipositada per les
obres de resituament de les places d’aparcament al c. Barenys, del Polígon Industrial
l’Alba de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SANROSAN SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PEL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT DEL CAP-CAR DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 Sanrosan SA, el retorn de la fiança dipositada pel
subministrament de l’equipament del Cap-Car de Vila-seca, per import de 2.105,45 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

E) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA TOPCON ESPAÑA SA DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PEL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT DEL CAP-CAR
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 Topcon España SA, el retorn de la fiança dipositada pel
subministrament de l’equipament del Cap-Car de Vila-seca, per import de 3.445,00 €
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SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.9 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER ORDENAR L’ARRANJAMENT
DELS BALCONS DE L’EDIFICI SITUAT AL C. MONTSERRAT CABALLÉ, NÚM. 11.
Vist l’ordre d’execució dictada per la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2012,
en l’expedient núm. 735/2011, incoat per ordenar l’arranjament de la façana del c.
Montserrat Caballé, núm. 11 de La Pineda.
Vist que en data 12 d’agost de 2013, la Junta de Govern Local va acordar l’execució
subsidiària de les obres a realitzar.
Vist l’escrit presentat per C&C Administracions, en rep. Ctat. Prop. Corona en el que
adjunta informe d’arquitecte tècnic comunicant que s’han executat els treballs necessaris
per evitar el perill de caiguda d’algun element dels balcons a la via pública, però s’ha de
procedir a l’arranjament de la façana.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar per vàlides les obres realitzades fins al moment per eliminar el perill.
SEGON.- Requerir a la Ctat. Prop. Corona perquè en el termini d’un mes porti a terme les
obres segons dictamen del seu tècnic consistents en una actuació general de tota la
façana, que ha d’incloure necessariament el canvi o reparació urgent de les baranes dels
balcons.
TERCER.- Advertir que transcorregut aquest termini, sense haver-se realitzat les obres
es continuarà amb la tramitació de l’expedient d’execució subsidiària.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROPIN-BEAL SL
Vist l’expedient 50/2014 incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del
solar situat al P. Pau Casals, núm. 77, de La Pineda, on s’observen les següents
deficiències:
- Presenta manca de neteja.
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
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- Haurà de procedir a la neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a PROPIN-BEAL SL, per tal de
formular les al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en defensa
dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que per Delegació de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de 2011, correspon a la Junta
de Govern Local dictar l’ordre d’execució, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a PROPIN-BEAL SL, l’execució de les actuacions necessàries per a
conservar el solar situat al P. Pau Casals, 77, de La Pineda, en les condicions de
salubritat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja del terreny.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A GESTIONES INMOBILIARIAS
COSTA DORADA SL PER ORDENAR LA REPARACIÓ DEL LLINDA DE FUSTA
D’ACCÈS A LA FINCA DEL C. RIERA, 66.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a treure el perill del
llinda de fusta d’accés a la finca del c. Riera, 66 de Vila-seca, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Gestiones Immobiliàries Costa
Dorada SL, per ordenar la reparació del llinda de fusta d’accés a la finca del c. Riera,
núm. 66 de Vila-seca, ja que ja s’ha procedit al seu arranjament.
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SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT REGLAMENTÀRIA D’ESTIU PER A LA
POLICIA LOCAL.
Atesa la conveniència de reposar l’equipament d’uniformitat d’estiu dels membres del cos de
Policia Local del municipi, per antiguitat i desgast.
Vista la proposta formulada al respecte pel cap de la Policia Local, de la qual en resulta que
de totes les empreses consultades per a la prestació del subministrament, l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa R. R. F., la qual ofereix la complerta
execució del subministrament necessari pel preu total de setze mil quatre-cents quarantaquatre euros i seixanta cèntims (16.444,60 €), l’IVA exclòs, i s’ajusta als criteris demanats
per l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de
la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, i disposició addicional segona
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, que només requereix dels mínims establerts al
seu art. 138.3, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD
1098/2001, de 12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD.
2402/1985, de 18 de desembre, de l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Vist l’informe jurídic i de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit
suficient i adequat per a finançar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Governació i Serveis Grals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER : Autoritzar la despesa per al subministrament d’uniformitat d’estiu per als agents
de la policia local d’aquest municipi, amb una despesa màxima de dinou mil vuit-cents
noranta-set euros i norant-set cèntims (19.897,971 €), l’IVA inclòs, amb càrrec del la partida
2014.15.13200.22104 (RC 5694) del vigent pressupost municipal.
SEGON : Adjudicar l’esmentat contracte menor a l’empresa R. R. F. (NIF 25.472.801-W) pel
preu de 16.444,60 € més 3.453,37 € d’Iva.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa R. R. F., al Cap de la Policia Local i a
l’Interventor de Fons de l’Ajuntament.
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5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
YAMAHA YFM250R
HYOSUNG RALLY
YAMAHA YH50R
KYMCO DJR50
KYMCO BET WIN 50
HONDA SH50
NISSAN VANETTE
OPEL FRONTERA

MATRÍCULA O BASTIDOR
JY4AG03W080006149
C-6555-BRY
C-1532-BTK
C-3563-BTC
C-2376-BST
C-9153-BNL
T-1884-Z
T-9196-AS

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB CREU ROJA TARRAGONA PEL
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, ANY 2014.
Vist el Conveni signat el 10 de juliol de 2013 de col·laboració entre la Creu Roja
Espanyola i l’Ajuntament de Vila-seca en relació amb el servei de teleassistència
domiciliària, que permet l’atenció permanent als usuaris del servei mitjançant la xarxa
telefònica, en cas d’emergència.
Atès que mitjançant aquest conveni, la Creu roja està en disposició d’ofertar la instal.lació
de 50 terminals a l’Ajuntament de Vila-seca, qui sufragarà les quotes de manteniment
d’acord amb els imports que s’especifiquen en dit conveni.
Vist el punt 8è del Conveni, on s’estableix que anualment i per mutu acord es
concretaran les quotes esmentades.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal i atesa la conformitat de l’EBAS, i vist
el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prorroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca
i l’Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació amb el servei de
teleassistència domiciliària, en les mateixes condicions establertes al Conveni signat el
passat 10 de juliol de 2013.
SEGON. El conveni tindrà una vigència des de la data de la signatura fins el 31 de
desembre de 2014, podent-se renovar per tàcita reconducció per períodes d’un any.
TERCER.- Aprovar una previsió de despesa màxima per import de 14.750,40 €, per a tot
l’any 2014, a càrrec de la partida 2014.14.23100.22699 A 5734 del vigent pressupost
municipal.
QUART. Designar com a representant municipal a la Comissió paritària de seguiment i
avaluació del conveni als regidors/es:
M. dels Àngels Ponce i Ferrando
Josep M. Pujals i Vallvè
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Creu Roja, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS D’AJUTS
DE MENJADOR CURS ESCOLAR 2013/14 A DIFERENTS ESCOLES DEL MUNICIPI.
Vist les sol·licituds presentades per la concessió de l’ajut de menjador escolar 2013/14, i
vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles,
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I vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i de conformitat amb allò que disposen les bases
reguladores dels ajuts, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir les sol·licituds d’ajuts de menjador curs escolar 2013/14, d’acord amb
el que s’indica a continuació:
A) ESCOLA MESTRAL
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
EFECTES DEL 03/02/2014
Concedit 3,65 €/dia
C. M. A.
Beneficiaris: 1 x 2,55 €/dia x 92 Total Subvenció =
234,60 €
TOTAL SUBVENCIO: 234,60 €

B) ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
EFECTES DEL 12/03/2014
Concedit 3,10 €/dia
R. C. B.
R. C. E.
Beneficiaris: 2 x 3,10 €/dia x 70 Total Subvenció =
434,00 €
TOTAL SUBVENCIO: 434,00 €

C) ESCOLA MIRAMAR
AJUT SENCER ( 6.20 € alumne/dia)
EFECTES 24/02/2014
M. P. Y.
Beneficiaris: 1 x 6,20 x 77 Total Subvenció = 477,40 €
TOTALSUBVENCIO: 477,40 €
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C) ESCOLA CAL·LIPOLIS
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
EFECTES DEL 17/02/2014
M. C. Y.
Beneficiaris: 1 x 6,20 €/dia x 82 Total Subvenció =
508,40 €
TOTAL SUBVENCIO: 508,40 €

A) ESCOLA SANT BERNAT CALVO
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
EFECTES DEL 03/03/2014
Concedida ½ beca (3,10 €/dia)
A. M.
A. A.
A. M.
Beneficiaris: 3 x 3,10 €/dia x 72 Total Subvenció =
669,60 €
TOTAL SUBVENCIO: 669,60 €

SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen,
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 RC 153 del vigent pressupost municipal.

ESCOLA

IMPORT

RCC

Escola Mestral

234,60 €

5713

Escola Antoni Torroja i Miret

434,00 €

5714

Miramar

477,40 €

5715

Cal·lipolis

508,40 €

5716

Sant Bernat Calvó

669,60 €

5717

a

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a la direcció dels
centres escolars afectats .
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6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles i,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, amb data 7 de març de 2014, per un import
total de 294,00 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 AD 5709 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de juny de 2014. Transcorregut
aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret
del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser factures originals,
signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

ANNEX 1
ADQUISICIÓ MATERIAL TÈCNIC
SANITARI
BENEFICIARI
DNI

M. C. F.

75039420B

IMPORT

DOMICILI

294,00 € Via Màxima, 72 Esc B baixos 3

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2014 en què es va aprovar
la concessió d’ajuts d’urgència social per atendre les despeses per l’adquisició d’unes
ulleres graduades a N. P. H. Z., i vistos els justificants aportats, i vist el dictamen emès per
la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses
per l’adquisició d’unes ulleres graduades, a N. P. H. Z., amb NIE X6332454W, per import de
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77,00 €, a càrrec de la partida 2014 14 23000 48000 END 4519 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a OPTICA VILA-SECA, M. del Mar Sugrañes Anglés, amb NIF 39858970Q, de Vila-seca.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA CORRESPONENT AL
DESENVOLUPAMENT
DEL
TREBALL
DE
SÍNTESI
2013/2014
SOBRE
“APROXIMACIÓ AL MÓN LABORAL” A LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA AULA 15.
Vista la programació pedagògica d’Aula15 aprovada per la Inspecció del Departament
d’Ensenyament per aquest curs 2013/2014 que inclou la realització durant el segon
trimestre (concretament els dies 7/04, 8/04, 9/04, 10/04 i 11/04 de 2014) de l’activitat
didàctica denominada Treball de Síntesi.
Vist el detall de les diverses activitats que composen el treball i la despesa que tenen
associada.
Atès que es proposa la fixació d’un preu públic a satisfer pels alumnes per cobrir una part
del cost del servei i de conformitat amb allò que disposen els articles 41 a 44 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Per tot això, i 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, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció Educativa, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització del treball de síntesis 2013/2014 sobre “Aproximació al
món laboral” per un import 362,50 euros a càrrec de la partida 14.32300.22699 (A-6520)
del vigent pressupost municipal, segons el detall que figura a l’expedient.
SEGON. Aprovar l’establiment d’un preu públic per import de 15 euros per alumne.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a Aula 15.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE DIFERENTS CURSOS I LA
DESPESA CORRESPONENT.
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A) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de Rus nivell 2, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic del municipi, tenint en
compte l’augment de turistes procedents d’aquest país.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un import de 2.250
euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal 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 arts. 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
2014 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.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de Rus nivell 2, que s’adjudica a l’empresa CEP
FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.250 euros per al pagament d’un curs
de Rus nivell 2 a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699
(AD-4964) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
B) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de carretoner, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que en data 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la realització
d’un curs de carretoner i, vist el gran nombre de persones inscrites al curs, es fa
aconsellable fer una segona edició.
Atès que els pressupostos sol·licitats a diferents entitats son encara vigents i, que la
presentada per l’empresa CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica,
amb un import de 680 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal 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
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disposen els arts. 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
2014 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.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un segon curs de carretoner, que s’adjudica a l’empresa
CEP FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 680 euros per al pagament d’un curs de
carretoner a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD4963) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
C) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització de
d’un curs de DEA, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector sanitari i l’ocupabilitat de les
persones aturades del municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
DAVIDCOR CONSULTORS, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un
import de 560 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal 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 arts. 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 el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2014 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.

29

I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de DEA, que s’adjudica a l’empresa DAVIDCOR
CONSULTORS, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 560 euros per al pagament d’un curs de
DEA a l’empresa DAVIDCOR CONSULTORS, S.L., S.L. a càrrec de la partida
14.24100.22699 (AD-4978) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DAVIDCOR CONSULTORS, S.L.
D) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització de
d’un curs de TPC per a la construcció, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector de la construcció i l’ocupabilitat
de les persones aturades del municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per FEGCO
(Federació de gremis de la construcció de la província de Tarragona) per al curs
programat és l’única oferta i esta dins del pressupost màxim fitxat, amb un import de
2.700 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal 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 arts. 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 el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2014 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.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de TPC per a la construcció, que s’adjudica a
FEGCO per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.700 euros per al pagament d’un curs
de TPC per a la construcció a FEGCO a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-4965)
del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a FEGCO.
E) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització de
d’un curs d’auxiliar de cuina, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector serveis turistics i l’ocupabilitat de
les persones aturades del municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per
FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA per al curs programat és l’única oferta i
esta dins del pressupost màxim previst, amb un import de 6.969 euros i, vist l’informe de
la Intervenció Municipal 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 arts. 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 el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2014 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.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs d’auxiliar de cuina, que s’adjudica a FORMACIÓ
I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 6.969 euros per al pagament d’un curs
d’auxiliar de cuina a FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA a càrrec de la partida
14.24100.22699 (AD-5720) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN RECURS REFERENT A LA BONIFICACIÓ DE LES
TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Per acord de Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2014 es van aprovar la sol·licitud per
obtenir bonificació per a l’escolarització, acollida i servei de menjador a la llar d’infants
municipal Les Vimeteres per a l’alumne A. C. C..
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Un cop notificat al senyor M. E. C., pare de l’alumne, presenta recurs ja que en l’acord no
s’havia tingut en compte el fet que es tracta d’una família nombrosa.
El fet de ser família nombrosa i més documentació aportada s’ha valorat mitjançant informe
tècnic des de l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament d’acord amb l’annex 8 de
l’Ordenança reguladora de preus públics, tarifes pel servei de llars d’infants municipals.
Així mateix, Intervenció Municipal de Fons ha emès informe que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la resolució del recurs per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida
i servei de menjador del seu fill/a a les llars d’infants municipals durant el curs escolar 20132014.
Les Vimeteres
Alumne: A. C. C.
Estimar el recurs presentat pel senyor M. E. C., pare de l’alumne, atès que aporta nova
documentació que es pot valorar amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2014 a 31
de juliol de 2014.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50%, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes

Total 791 euros corresponent als mesos de gener a juliol de 2014.
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
a causa de la presentació de recurs a l’acord de Junta de Govern Local de 12 de febrer de
2014 per la diferència entre l’import aprovat a l’acord de Junta de Govern Local i l’import
d’acceptació del recurs que són 238 euros que correspon a:
Import de l’acord de Junta de Govern Local de 12 de febrer
De gener a juliol de 2014

553 euros

Import amb l’acceptació del recurs
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De gener a juliol de 2014

791 euros

Diferència

238 euros

A càrrec de la partida 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal AD 4765
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
la persona interessada i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS DE
BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS.
Vistes les sol·licituds pels pares dels infants usuaris de la llar d’infants municipals per obtenir
bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora d’acollida durant el curs escolar
2013-2014.
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 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
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, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs
escolar 2013-2014 (de març a juliol de 2014)
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
Alumna: J. C. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Acollida matinal 2 hores, 65 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 6,5 €/mes
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Aportació família, 58,5 €/mes
Alumne: A. T. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Acollida matinal 2 hores, 65 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 6,5 €/mes
Aportació família, 58,5 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 545 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 109 euros x 5 mensualitats de març a juliol de
2014 = 545 €
A càrrec de la partida 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal ADC 6171.
TERCER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Fartets durant el curs escolar
2013-2014 (març a juliol de 2014)
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS
Alumna: S. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Acollida matinal 1 hora, 30 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 3 €/mes
Aportació família, 27 €/mes
QUART. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Fartets per un
import de 255 € que correspon a:
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Total mensual de totes les bonificacions són 51 euros x 5 mensualitats de març a juliol de
2014 = 255 euros
A càrrec de la partida 2013 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal ADC 6173.
CINQUÈ. Denegar la sol·licitud de la senyora B. C. C. per a la bonificació de tarifes
d’ecolarització i menjador a la llar d’infants municipal Les Vimeteres de la seva filla C. A. C.
per no aportar la documentació econòmica per poder valorar la situació econòmica familiar.
SISÈ. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a la
directora de la llar d’infants municipal Fartets, a les persones interessades i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.9
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2013 DE
L’OFICINA DE CATALÀ DE VILA-SECA.
El Consorci per a la Normalització Lingüística ha presentat la liquidació de l’exercici
pressupostari de 2013 corresponent al Servei de Català de Vila-seca i dóna com a resultat
un saldo de 216,63 euros favorable a l’Ajuntament de Vila-seca.
Així mateix, també ha presentat l’estat de comptes de l’Oficina de Català el 31 de desembre
de 2013 que mostra aquest romanent favorable de 216,63 euros. Aquest romanent es pot
considerar com un ingrés a compte de l’aportació de 2014 o es pot revertir a l’Oficina.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació de l’Oficina de Català de l’exercici de 2013 i el seu estat de
comptes que, a 15 de febrer de 2014, té un saldo disponible de 216,63 €.
SEGON. Demanar que el romanent favorable a l’Ajuntament de Vila-seca es consideri com
un ingrés a compte de l’aportació de 2014.
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.
6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’INSTITUT VILA-SECA.
Vistes les factures presentades per l’Institut Vila-seca que fa referència a la justificació de
la subvenció concedida per un import de 6.000 € a l’Institut Vila-seca, per acord de Junta
de Govern Local de 25 de novembre de 2013, en concepte de poder fer front a part de la
despesa del programa de qualificació professional inicial (PQPI) durant el curs 20132014.
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Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per import de 2.045,15 € com a
justificació del segon trimestre (gener – març 2014), de la subvenció concedida a l’Institut
Vila-seca per fer front a part de la despesa del programa de qualificació professional
inicial (PQPI) durant el curs 2013-2014.
SEGON. Aprovar el pagament de 2.000 € a càrrec de la partida 2014.14.32100.48900 O
6392 del vigent pressupost municipal, d’acord amb el següent detall:

Despeses del PQPI durant el segon trimestre del curs 2013-14

2.000 €

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

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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