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

DATA:
LLOC:
HORARI:

16 de juliol de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 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 Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 9 DE JULIOL DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 9 de juliol de 2012, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA
GUAL PER BAIXA DEFINITIVA.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. M. T., on s’indica que des de fa anys a
l’adreça del c. Comte Sicart, 35 no existeix cap gual, ni es troba instal·lada la placa.
Vist l’informe emès al respecte pel servei d’inspecció on s’indica que la placa núm. 1239
no es troba instal·lada a l’adreça esmentada des de fa diversos anys, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, amb l’abstenció del Sr. Xavier Graset, el que segueix:
PRIMER. Retornar a la Sra. M. l’import de 56,67 € corresponent al pagament del rebut
de l’exercici de 2011 de la taxa del gual núm. 1239.
SEGON. Datar per l’Oficina de BASE, gestió d’ingressos locals, el rebut de l’exercici de
2012, del gual núm. 1239.
TERCER. Donar de baixa definitiva el gual núm. 1239 del padró corresponent.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ ORDINÀRIA PER A L’EXERCICI DE
2012 AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT DEL CAMP DE TARRAGONA.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2007, va ésser
aprovada l’adhesió del municipi de Vila-seca al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona.
Vist que el passat 29 de novembre el Consell plenari de l’esmentat Consorci, aprovà el
pressupost i les aportacions ordinàries per l’exercici de 2012 aplicables als Ens Locals
que formen part del Consorci.
I vist la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’aportació ordinària de 18.536,55 € corresponent al 3r trimestre de
2012 al Consorci per a la gestió del TDT del Camp de Tarragona, en compliment del que
es preveu als Estatuts de l’esmentat Consorci.
SEGON. Aprovar el pagament de l’esmentada aportació, a càrrec d ela partida
11.94200.46600 (RC-1782) del vigent pressupost.
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TERCER. Donar trasllat d’aquest Decret a la gerència del Consorci i a la Intevenció
municipal de Fons.

3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012033.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 5 i 6 de
juliol de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012034 i 2012035,
per import de 253.072,16 i 59.695,53 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE PINTURA DE LES DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT.
Vista la necessitat de pintar les dependencies de l’Ajuntament de Vila-seca, es fa necessària
la contractació d’una empresa de serveis que es faci càrrec del manteniment i conservació
de totes les instal·lacions.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Pinturas Julio SL, per import de 1.066,00 € sense
IVA i 191,88 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.257,88 € (IVA inclòs), pel servei de
pintura de l’edifici de l’Ajuntament de Vila-seca, considerant-se correcte, així com els
informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal
de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2012.13.15200.21200 RC-15848 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 Pinturas Julio SL, el contracte menor de serveis de pintura
de les dependencies de l’Ajuntament de Vila-seca, presentant un pressupost per import de
1.066,00 € sense IVA i 191,88 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.257,88 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.257,88 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15200.21200 RC-15848 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a Pinturas Julio SL , als Serveis Tècnics Municipals
i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA DIRECCIÓ DE L’OBRA DE LA SEGONA FASE
DEL PLA D’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA.
Una vegada adjudicada l’obra del projecte corresponent a l’adequació de les llumeneres
diferents a les de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca (2a.fase) a l’empresa
SATEM SA, adjudicat per la Junta de Govern Local en data de 14 de maig de 2012, per
aquest motiu es fa necessari intensificar la vigilància i control del desenvolupament
d’aquesta obra més amunt esmentada, justificada pel seu ampli abast, per la necessitat
d’establir un programa de control de qualitat per tractar-se d’una instal·lació de risc.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 25 de juny de 2012, on s’indica
que s’hauria d’encarregar l’assistència tècnica de la direcció d’obra de la segona fase del Pla
d’Adequació de l’Enllumenat Públic de Vila-seca, que consistirà en una visita setmanal,
comprovació de tots els amidaments certificats mensualment, control de les millores i control
de qualitat, verificació i control documental de la documentació tècnica final del projecte: as
built, quadres elèctrics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP,
per import de 11.000,00 € més 1.980,00 € en concepte de IVA fent un total de 12.980,00 €,
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.16500.61900 D-15104 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 Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP, el
contracte menor de serveis consistent en l’assistència tècnica per la direcció de l’obra de la
segona fase del pla d’adequació de l’enllumenat públic de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 11.000,00 € de base imposable, més 1.980,50 € en concepte de
IVA fent un total de 12.980,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 12.980,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.16500.61900 D-15104 del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar el present acord a Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP,
al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA
COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN ELS TREBALLS DEL PLA D’ADEQUACIÓ DE
DIFERENTS LLUMENERES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA.
L’Ajuntament de Vila-seca encarrega la redacció del projecte del pla d’adequació de les
llumeneres diferents a les de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca a l’enginyer
municipal per tal de donar compliment a la normativa vigent en relació al reglament
d’eficiència energètica i a la llei de protecció del medi nocturn.
En data 14 de maig de 2012, la Junta de Govern Local aprova definitivament l’adjudicació de
l’obra a l’empresa SATEM, SA . Els treballs estan previstos tinguin inici al llarg de la primera
setmana del mes de juliol de 2012 i té un període d’execució de les obres de 6 mesos
aproximadament.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 26 de juny de 2012, on s’indica
que per tal de donar compliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el
reglament sobre obres de construcció RD 1627/1997 de 24 d’octubre de les esmentades
obres, es fa necessari encarregar la contractació d’un servei de coordinació de seguretat i
salut mentre durin els treballs d’adequació de l’enllumenat públic.(2a. fase)
Vist el pressupost presentat per l’empresa Segicons FV SL, per import de 1.800,00 € més
324,00€ en concepte de IVA fent un total de 2.124,00 €, considerant-se correcte, així com
els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2012.13.16500.61900 D-15105 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, aquesta regidoria proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Segicons FV SL, el contracte menor de serveis consistent
en la coordinació de seguretat en els treballs del Pla d’Adequació de diferents llumeneres de
l’enllumenat públic de Vila-seca, 2a. fase, presentant un pressupost per import de 1.800,00 €
de base imposable, més 324,00 € en concepte de IVA fent un total de 2.124,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.124,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.16500.61900 D-15105 del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar el present acord a Segicons FV SL, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’ARRANJAMENT DE DIFERENTS JOCS INFANTILS A LES ESCOLES DEL
MUNICIPI.
Dins de les inspeccions que es realitzen en totes les àrees de jocs infantils de les escoles
del municipi, s’han detectat un seguit de deficiències per desgast d’ús, que no garanteixen la
màxima seguretat en aquestes instal·lacions i representen el no compliment de les
normatives, que son les següents:
-

CEIP Mestral : adquisició de cistella de bàsquet.

-

CEIP Torroja i Miret: canviar terres antilliscants de la zona de multijoc.

CEIP Sant Bernat Calvó: Adquisició de dues porteries homologades, xarxes
reglamentaries per porteria de futbol sala i xarxa de niló per cistella de bàsquet. Canviar
terres antilliscants.
Vist el pressupost presentat per Inspecció Manteniment de l’Entorn Urbà SL, per import de
2.970,00 € de base imposable, més 534,60 € en concepte de IVA fent un total de 3.504,60
€, considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.32100.21200 RC-15106 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 Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà SL, el contracte
menor de serveis consistent en l’arranjament de diferents jocs infantils a les escoles del
municipi, presentant un pressupost per import de 2.970,00 € de base imposable, més 534,60
€ en concepte de IVA fent un total de 3.504,60 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.504,60 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 RC-15106 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn
Urbà SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, LA DIRECCIÓ
D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’ENLLUMENAT DE
L’ESTADI MUNICIPAL DE VILA-SECA.
La instal·lació elèctrica de l’enllumenat de l’estadi municipal es troba molt deteriorada i
requereix de la seva renovació per tal de garantir un correcte funcionament i la seguretat de
la instal·lació. Per aquest motiu es proposa la redacció d’un projecte de millora de tots
aquells circuïts que es troben en més mal estat a causa de la seva antiguitat.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 26 de juny de 2012, on s’indica
que s’hauria d’encarregar la redacció del projecte d’adequació de la instal·lació, la direcció
d’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’enllumenat de l’Estadi Municipal de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Baur Enginyers SLP,per import de 15.150,00 €
més 2.727,00 en concepte de IVA fent un total de 17.877,00 €, considerant-se correcte, així
com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2012.13.15000.61900 RC-15103 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 Baur Enginyers SLP, el contracte menor de serveis
consistent en la redacció del projecte d’adequació de la instal·lació, la direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut de l’enllumenat de l’Estadi Municipal de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 15.150,00 € de base imposable, més 2.727,00€ en
concepte de IVA fent un total de 17.877,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 17.877,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61900 RC-15103 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Baur Enginyers SLP, al departament d’urbanisme
i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS MUNICIPALS.
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Vist que la Junta de Govern local en data 18 de juny de 2012, va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per l’arranjament de
diversos camins municipals de Vila-seca, any 2012.
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
151, 153 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes dels sector públic i el plec de clàusules administratives
que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 11 de juliol de 2012, indicant
que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa AFICSA (AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, 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 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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa AFICSA (AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA), essent
l’import de la mateixa el de 47.787,76 € pressupost net, i 8.601,80 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 56.389,56 € (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia
següent a la notificació, aporti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït
la garantia definitiva que sigui procedent, per un import de 2.389,39 € 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.

4.7 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A L’ESCOMESA PARTICULAR A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 12
Vista la sol·licitud de Gas Natural SDG SA de llicència municipal per a l’escomesa
particular a l’Avda. Ramon d’Olzina, 12 de Vila-seca, així com els informes emesos al
respecte pels Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a Gas Natural SDG SA la llicència municipal núm. 319/12 per a
l’escomesa particular a l’avda. Ramon d’Olzina, 12 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 presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Fecsa-Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica
que pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- S’haurà de nomenar un director de les obres.
9a.- 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.

B) SOL·LICITUD GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. ENRIC MORERA, 3.
Vista la sol·licitud de Gas Natural SDG SA de llicència municipal per a l’escomesa
particular al c. Enric Morera, 3 de La Pineda, així com els informes emesos al respecte
pels Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural SDG SA la llicència municipal núm. 318/12 per a
l’escomesa particular al c. Enric Morera, 3 de La Pineda, 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.
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2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Fecsa-Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica
que pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- 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.

C) SOL·LICITUD DEL SR. J. R. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA AL C. VERGE DE LA FUENSANTA, 19.
Vista la sol·licitud del Sr. J. R. P. de llicència municipal d’ocupació de la via pública al c.
Verge de la Fuensanta, 19 de Vila-seca, així com els informes emesos al respecte pels
Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. R. P. la llicència municipal d’ocupació de la via pública d’uns
30 metres quadrats, davant del frontal del c. Verge de la Fuensanta, 19 de Vila-seca,
d’acord amb la documentació presentada sota el següent condicionament:
1a.- La llicència d’ocupació de la via pública tindrà la mateixa vigència que la llicència
municipal d’obres núm. 195/12 de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.
2a.- S’haurà de comunicar a la Policia Local per tal d’adoptar les mesures de trànsit que
siguin necessàries.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 516070 de data 18.05.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
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Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

160,00 €
160,00 €

0€

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. GALCERAN DE PINÓS,
2 DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES
D’IMPERMEABILITZACIÓ DEL TERRAT A L’EDIFICI SITUAT AL C. GALCERAN DE
PINÓS 2.
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 la Comunitat de Propietaris del c. Galceran de Pinós, 2 , el retorn de
la fiança dipositada per les obres d’impermeabilització del terrat a l’edifici situat al c.
Galceran de Pinós, 2 de Vila-seca, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES OBRES COMPRESES
AL PROJECTE DE FINALITZACIÓ APARCAMENT PÚBLIC 111 PLACES A VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses al projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per GARCIA RIERA, SL, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres compreses al
projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca realitzats per
GARCIA RIERA, SL, per un import de 39.474,95 € sense IVA, 7.105,49 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 46.580,44 € (IVA inclòs)..
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.31200.62200.OF15109 del pressupost municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA RECREATIVA
EXTRAORDINÀRIA.
El 24-5-2012 el Sr. Jesús Solà Folch, en nom i representació de l’empresa Extrarecord,
SL., societat explotadora de la “Discoteca Pachà La Pineda”, demana llicència d’activitat
recreativa extraordinària amb ubicació a la Plaça de la Cançó Catalana, a realitzar el dia
29-7-2012 amb motiu de les festes patronals de la Pineda.
Atès que l’1-6-2012 la petició inicial va ser degudament complementada pel que fa a
l’esmena de les deficiències observades i requerides pels serveis tècnics municipals
mitjançant escrit de data 1 de juny de 2012.
Atès que de conformitat amb el procediment de tramitació establert en l’article 114 del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, es va sotmetre la memòria i documentació complementària
aportades a consulta dels òrgans de la Generalitat competents en matèria de seguretat
ciutadana, prevenció i seguretat en matèria d'incendis, protecció civil i trànsit.
Atès que ha transcorregut el termini preceptiu sense que els serveis competents de la
Generalitat emetessin els informes sectorials adients.
Vistos els informes favorables emesos pels serveis jurídics i tècnics municipals, d’acord
amb l’article 114.1.b) Decret 112/2010, i en relació amb l’article 82 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i el 50 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vistos els anteriors antecedents i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la memòria de d’activitat recreativa extraordinària formulada per
l’empresa Extrarecord, SL., societat explotadora de la “Discoteca Pachà La Pineda” i
registrada en l’Ajuntament en dates 25-5-2012 i 1-6-2012.
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SEGON. Autoritzar la realització de l’activitat extraordinària formulada per l’empresa
Extrarecord, SL., societat explotadora de la “Discoteca Pachà La Pineda” amb ubicació a
la Plaça de la Cançó Catalana, que es realitzarà el dia 29-7-2012, en horari de les 11
hores fins a les 23 hores, amb motiu de les festes patronals de la Pineda.
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Servei territorial del Joc i Espectacles, a la
Policia Local i a l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAUM DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
PATÍ CLUB VILA-SECA, PER A L’ANY 2012.
Vist la relació de justificants presentats per Patí Club Vila-seca, corresponents a justificar
l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària celebrada el dia 26 d’abril de 2012.
Vist l’informe de fiscalització 12-2012-309 favorable signat per l’Interventor , i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per Patí Club Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 3.643,84 €, com a justificants de la subvenció concedida.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.500,00 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADO 201200013432) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

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

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI MARC ENTRE L’AJUNTAMENT I EL
CONSORCI
PER
A
LA
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT
LINGÜÍSTIC PER A L’ANY 2012.
Vista la proposta de conveni marc a signar entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Consorci
per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions
d’acolliment lingüístic per a l’any 2012.
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Vist que l’objecte del conveni és permetre desplegar el pla d’acolliment lingüístic al
territori, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió de la llengua catalana, la relació
comunicativa i la integració de les persones immigrades en el context social, cultural i
lingüístic del territori.
Atès que les diferents actuacions a realitzar es concretaran mitjançant annexos a aquest
conveni on constaran els tipus d’actuacions, els destinataris i les aportacions
econòmiques.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Consorci per a la
Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment
lingüístic per a l’any 2012.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i dels documents que
siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I EL PAGAMENT DELS SERVEIS DE
MENJADOR A LES ESCOLES DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2012.

A) Vista la relació de justificants presentats per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil, primària i secundària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mes de maig de 2012, 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 menjadors
dels centres d’educació infantil, primària i secundària del municipi corresponents al mes
de maig de 2012 aprovats per la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 22.590,50 € (CONJADO-351) a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal,
d’acord amb el següent detall:
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
Cal.lípolis

5.162,80 €
4.378,00 €
1.553,30 €
2.972,03 €
104,57€
3.740,00 €
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La Plana
Vila-seca

1.710,70 €
2.969,10 €

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

B) Vista la relació de justificants presentats per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil, primària i secundària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mes de juny de 2012, 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 menjadors
dels centres d’educació infantil, primària i secundària del municipi corresponents al mes
de juny de 2012 aprovats per la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 16.066,20 €
a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 (CONJ-ADO-352) del vigent pressupost
municipal, d’acord amb el següent detall:

Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
Cal.lípolis
La Plana
Vila-seca

3.873,65 €
3.184,00 €
1.038,40 €
1.993,60 €
123,05 €
2.720,00 €
1.154,10 €
1.979,40 €

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

El secretari general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2012.08.06 11:08:21 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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