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

DATA:
LLOC:
HORARI:

13 de maig de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:

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

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 6 DE MAIG DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 6 de maig de 2013, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 3021/2013 dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya . Els regidors membres en resten assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECUROS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L. S. F., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Josep, núm. 19, 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 atesa 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 2013, de l’habitatge
situat al c. Sant Josep, núm. 19, propietat de la Sra. L. S. F. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. C. P. B., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Almeria, 16, 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 atesa 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 2013, de l’habitatge
situat al c. Almeria, núm. 16, propietat de la Sra. C. P. B. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.
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C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. R. I., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Misericòrdia, 12, 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 atesa 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 2013, de l’habitatge
situat al c. Misericòrdia, 12, propietat del Sr. F. R. I. per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D)
PROPOSTA
DE
LA
REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. C. R. R., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries, corresponent a l’habitatge situat al c. Comte Sicart, 7, 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 atesa 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 2013, de l’habitatge
situat al c. Comte Sicart, 7, propietat de la Sra. C. R. R. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISMES, MEDI ANTURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TECNICA PEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA FACTURACIÓ
ENERGÈTICA MUNICIPAL.
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Atès que s’hauria de prestar suport a la gestió energètica de l’Ajuntament de Vila-seca
per tal de facilitar el control de la facturació i del consum dels diferents subministrament
energètic, i quins objectius específics son: mostrar els consums d’energia de les
dependències municipals i quadres d’enllumenat, identificar les possibilitats d’estalvi,
desenvolupament del gemweb 2.0 com a eina de gestió energètica, i identificar línies de
treball per facilitar i millorar les tasques associades a l’actualització, supervisió i
implementació del sistema.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut
i el Medi, per import de 6.348,00 € sense IVA i 1.333,08 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 7.681,08 € (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 2013.15.92000.22706 AD12039 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 Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi,
el contracte menor de serveis per a l’assistència tècnica pel seguiment i control de la
facturació energètica municipal, presentant un pressupost per import de 6.348,00 € sense
IVA i 1.333,08 € en concepte d’IVA, que fan un total de 7.681,08 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.681,08 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.15.92000.22706 AD-12039 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Centre de Recursos per a la Protecció
de la Salut i el Medi, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de
Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER
L’AJUNTAMENT.
Es fa necessària la contractació del servei de subministrament de mobiliari per
l’Ajuntament de Vila-seca, edifici de la Casa Consistorial.
Vist el pressupost presentat per Cyra Salou SL, pel subministrament de mobiliari per
l’edifici de la Casa Consistorial, per import de 7.831,70€ sense IVA i 1.644,66 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 9.476,36 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així
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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 les
partides 2013.13.15100.63900 AD-12041 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 Cyra Salou SL, el contracte menor de servei de subministrament de
mobiliari per l’Ajuntament de Vila-seca, edifici de la Casa Consistorial, presentant un
pressupost per import de 7.831,70 € sense IVA i 1.644,66 € en concepte d’IVA, fan un total
de 9.476,36 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 9.476,36€ (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2013.13.15100.63900 AD-12041 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Cyra Salou SL, al departament de serveis tècnics
i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

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

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 DE LES OBRES
DE RESTAURACIÓ, ADEQUACIÓ, ESTRUCTURA, COL·LOCACIÓ D’ASCENSOR I
POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NUCLI DE SERVEIS DEL CASTELL DE VILASECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de restauració, adequació estructura, col·locació ascensor i posada en
funcionament del nucli de serveis del Castell de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 5 presentada per UTE CASTELL DE VILA-SECA, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent a les obres de restauració,
adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en funcionament del nucli de
serveis del Castell de Vila-seca, realitzades per UTE CASTELL DE VILA-SECA, per un
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import de 40.231,20 € sense IVA i 8.448,55 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 48.679,75 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.33600.63200 OF11358 del pressupost municipal.
4.4 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. T. M. J., PER ORDENAR
LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. MARCOS REDONDO, 16-18, DE LA PINEDA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que l’interessat ja ha procedit a la neteja
del solar, 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 la Sra. T. M. J. per ordenar la
neteja del solar situat al c. Marcos Redondo, núm. 16-18 de La Pineda, per haver procedit
a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A ARRELS CT FINSOL SA PER
ORDENAR LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. ENRIC MORERA, 4 DE LA
PINEDA.
Vist l’expedient d’ordre d’execució dictat a ARRELS CT FINSOL SA per a la neteja i
desratització del solar situat al c. Enric Morera, núm. 4 de La Pineda.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici d’expedient, es produeix la caducitat d’aquest.
Vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar la caducitat de l’expedient 588/12, acordant-se, en conseqüència, el
seu arxiu.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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C) EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT A
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ANGULLO SL PEL DESPLAÇAMENT DE LA
PORTA D’ENTRADA A L’IMMOBLE DEL C. ANGEL GUIMERÀ, NÚM. 5 DE VILA-SECA,
SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que l’interessat no ha procedit a realitzar
les obres esmentades, no permeses per la normativa, 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 de restauració de la legalitat urbanística incoat a
Construcciones y Reformas Angullo SL pel desplaçament de la porta d’entrada a
l’immoble del c. Angel Guimerà, núm. 5 de Vila-seca, sense llicència municipal, ja que no
ha realitzat les obres de referència.
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 A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA EN L’ÀMBIT DE LES TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Atès que l’Ajuntament requereix disposar d’un servei de consultoria que comprengui totes
les activitats relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació que es
duguin a terme per part del propi ens i els seus Patronats, en especial les activitats de
suport a usuaris, les adequacions als marcs normatius i la transició progressiva cap a un
nou model d’Administració Electrònica.
Atès que per part del servei d’Informàtica de l’Ajuntament s’ha elaborat el corresponent
plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de consultoria i suport
en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb tres empreses capacitades del sector
(SIÒptim, Inforsisa, SA., i CESC-IT) per a la prestació de l'objecte del contracte. Essent
l’empresa SIÒptim la que ha formulat la millor oferta econòmica.
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
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Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, 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.
Vist l’informe 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 Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei de consultoria i suport en l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l’Ajuntament de Vila-seca i els
seus Patronats, en especial: a) L’elaboració, direcció i implementació de Plans Directors,
b) L’elaboració, direcció i implementació de Plans de seguretat i continuïtat i, c)
L’elaboració, direcció i implementació d’auditories TIC.
SEGON. Adjudicar l’empresa SIÒptim (NIF J-55536817) la prestació dels serveis esmentats,
mitjançant el procediment del contracte menor, pel preu total, de 20.328,00 €, l’ IVA inclòs.
Essent per a l’exercici de 2013 la quantitat de 13.552’ €, amb càrrec a la partida i crèdit
consignat i retingut de la partida 2013.12.92000.21600(AD 11266) del vigent pressupost
municipal, i per a l’exercici de 2014, la resta del pressupost, que serà la quantitat de
6.776’00 € (Iva inclòs).
La durada del contracte serà el comprès entre el 6 de maig de 2013 fins al 5 de maig de
2014.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

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 als
quals no se’ls ha pogut localitzar, per a requerir la retirada dels vehicles per aquesta
Administració.
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Atès que s’ha publicat la notificació als titulars d’aquests vehicles mitjançant la publicació
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP
núm. 57, del 08/03/2013).
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 vista 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 a la via
pública:
MARCA I MODEL
CITROEN BERLINGO
SEAT IBIZA
RENAULT MEGANE

MATRÍCULA O BASTIDOR
5343-BPD
GI-3457-AX
T-2150-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.

5.3 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

- SOL·LICITUD PRESENTADA EN DATA 24/04/2013 (RED 2522/13) PER E. M. P.,
DEMANANT DEMANA LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TAULES I CADIRES A
LA ZONA DE TENDALS DAVANT DE L’ESTABLIMENT DE LA SEVA TITULARITAT
ANOMENAT PK2, SITUAT A L'ADREÇA PG. DE PAU CASALS (SECTOR PUNTA PRIMA)
LOCAL 04, B DE LA PINEDA, D’AQUEST TERME MUNICIPAL.
Atès que l’establiment esmentat disposa de llicència municipal per a desenvolupar l’activitat
de bar musical, segons llicència municipal de data 2/7/1997 (Exp. 246/97 (Traspàs).
Atès l’informe desfavorable emès al respecte pel responsable jurídic de Governació de data
8-5-2013, desfavorable a l’atorgament de llicència per a ocupar el domini públic amb
tendals, taules i cadires, quan sigui per a activitats i usos urbanísticament exclosos, com
és el cas.
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Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. E. M. és repetitiva d’anteriors, per concórrer les
mateixes condicions, la qual fou plantejada i abandonada en via contenciosa administrativa
(recurs TSJC 3076/98), sense que en l’actualitat es donin causes o criteris que alterin el
pronunciament d’improcedència.
Vista l’Ordenança municipal sobre el model de tendal i l’ocupació de la via pública a l’espai
públic del Passeig de Pau Casals, davant el complex hoteler de la Pineda, aprovada
definitivament per l’Ajuntament el 27 d’abril de 2001 (BOPT 108, de 12-5-2001), i les
directrius del plànol director dels emplaçaments dels tendals. Els quals van ser redactats en
aplicació de l’Acord de la CUT d’11-11-1998, d’aprovació definitiva del Pla Especial per a la
Modificació d’usos i ordenació volumètrica de la Parcel·la 9 del Complex Hoteler de La
Pineda
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. No admetre la sol·licitud del Sr. E. M. P. de llicència per a la instal·lació de taules i
cadires davant del bar musical anomenat "PK2", situat al Ps. de Pau Casals, zona Punta
Prima, local 4B, de la Pineda, atès que és reproducció d’anteriors resolucions que han
esdevingut definitives i firmes per haver estat consentides pel recurrent al no haver
interposat contra la mateixa posterior recurs en via administrativa o jurisdiccional.
SEGON. Subsidiàriament, denegar a E. M. P. llicència per a la instal·lació de taules i
cadires davant del bar musical anomenat "PK2", situat al Ps. de Pau Casals, zona Punta
Prima, local 4B, de la Pineda, en aplicació dels arguments exposats en la part no dispositiva
de la present resolució.
TERCER. Advertir que l’ocupació de la via pública per una activitat sense llicència, implica la
retirada immediata per part de la Policia Local de tot el material, havent d'efectuar el
pagament de les despeses ocasionades. En cas contrari es podrà procedir a l'execució
d'aquestes despeses per la via de constrenyiment administratiu.
QUART. Autoritzar la devolució de la taxa municipal per import de 1.700,00 €, que ha estat
ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 550064), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals, prèvia la petició de la part
interessada, i comunicar-ho a Intervenció de Fons Municipal.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA CORRESPONENT AL
DESENVOLUPAMENT DE CRÈDIT DE SÍNTESI DE LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA AULA 15.
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Vista la programació pedagògica d’Aula15 aprovada per la Inspecció del Departament
d’Ensenyament per aquest curs 2012/2013 que inclou la realització durant el tercer
trimestre (concretament els dies 29/04, 30/04, 2/05 i 03/05 de 2013) de l’activitat didàctica
denominada Crèdit de Síntesi.
Vist el desglossament de les diverses activitats que composen el crèdit i la despesa que
tenen associada.
Vist el desglossament de les activitats presentades per la direcció d’Aula 15 així com la
seva previsió de costos i, tenint en compte que aquesta activitat 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.
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, vist
l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització del crèdit de síntesis 2012/2013 sobre “La Mar
Mediterrània” per un import 434 euros a càrrec de la partida 2013.14.32300.22699 del
vigent pressupost municipal A 10655, segons el detall que figura a l’expedient.
SEGON. Aprovar l’establiment d’un preu públic per import de 15 euros per alumne.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a Aula 15.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT PEL FINANÇAMENT I LA
GESTIÓ DELS EQUIPS BÀSICS D’ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA, ANY 2013.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’hi adjunta la
certificació de l’acord plenari de l’esmentat consell Comarcal de data 6 de febrer de 2013
que fa referència a la pròrroga del conveni establert entre els ajuntament de la comarca
menys el de Tarragona i Salou sobre el finançament i la gestió dels serveis bàsics
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d’atenció social primària amb efectes de 1r de gener i fins el 31 de desembre de 2013 tot
demanant la conformitat de l’Ajuntament a l’esmentada pròrroga.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni establert entre l’Ajuntament de Vila-seca i el
Consell Comarcal del Tarragonès pel finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció
social primària amb efectes de 1r de gener i fins el 31 de desembre de 2013.
SEGON. Aquesta pròrroga queda supeditada al nou Contracte Programa que esdevé de
la nova Llei de Serveis Socials (Llei 12/2007, de 11 d’octubre), sempre quer estableixi
condicions que no incideixin substancialment en el seu contingut. En aquest cas
procedirà ajustar els convenis que relacionen tots els ajuntaments de la comarca menys
el de Tarragona i Salou i el Consell Comarcal del Tarragonès sobre el finançament i la
gestió de l’EBASP.
TERCER. Aprovar la despesa màxima de 205.000 € per atendre les despeses derivades
del Conveni esmentat durant l’any 2013, a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal AC 10713.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
l’EBAS ha emès per a cada una d’elles d’acord amb les bases que regulen aquest tipus
d’ajuts, vist l’informe de la Intervenció Municipal i el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en el
dictamen del punt 4.3 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat del dia 22 d’abril de 2013. L’import total dels ajuts
aprovats és de 2.203,60 euros.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.
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No n’hi ha.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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