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

DATA:
LLOC:
HORARI:

10 de setembre de 2012
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
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusa la seva absència :

Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

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 3 DE SETEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 3 de setembre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LA SENTÈNCIA NÚM. 295/12 DICTADA PEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
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Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 295/12 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona relativa a una desestimació de responsabilitat
patrimonial presentada per un particular contra aquest Ajuntament. Els regidors membres
en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012045, 2012046 I 2012047.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 29 d’agost
i 5 i 3 de setembre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms.
2012045, 2012046 i 2012047, per import de 306.583,04, 116.338,63 i 2.010.669,07 euros
respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA. PART 1.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 14 de maig de 2012 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte
executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 1: Adequació estructural,
col·locació ascensor i posada en funcionament del nucli de serveis.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el 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 el plec de clàusules administratives
que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa UTE CASTELL DE VILA-SECA, s’ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar i reconèixer, d’acord amb l’escriptura formalitzada davant de
l’Il..lustre Col·legi Notarial de Madrid, amb número de protocol 1352 de data 28 d’agost de
2012 presentada al registre general d’entrades de l’Ajuntament de Vila-seca en data 3 de
setembre de 2012 (RE 5692), que les empreses “COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

2

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL” i “IMPULSA GRUP
ORTIZ, SL” es constitueix en UTE denominada UTE CASTELL DE VILA-SECA.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa UTE CASTELL DE VILA-SECA, constituïda per les
empreses “COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, SA
SOCIEDAD UNIPERSONAL” i “IMPULSA GRUP ORTIZ, SL” , el contracte de les obres
compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 1:
Adequació estructural, col·locació ascensor i posada en funcionament del nucli de
serveis, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 512.775,81 € (sense IVA),més
107.682,92 € en concepte d’IVA que fan un total de 620.458,73 € (IVA inclòs), mitjançant
procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2012 13.33600.62200 (RC-19475).
TERCER.- Acceptar 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, per un import de 25.638,79 €, d’acord amb l’article 95 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.
QUART.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ
D’AJUTS PER L’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS.
Atesa la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts destinats als ens locals per a
l’arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Tarragonès, per a l’exercici
2012, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 207, del dia 5 de
setembre de 2012, que afecta camins municipals situats fora de l’àmbit de sòl urbà o apte
per urbanitzar, i que té com a destinataris, entre d’altres, el municipi de Vila-seca.
Vist que la memòria valorada d’arranjament i millora de diversos camins al terme
municipal de Vila-seca, que inclou un tram del camí lateral de l’Estadi, del camí fondo i
del camí del Mas de Sabater, constitueix una actuació contemplada en la base quarta de
la convocatòria, ja que pretén executar els treballs necessaris per aconseguir una millora
substancial del ferm dels esmentats camins amb un tractament a base d’una capa
d’aglomerat asfàltic.
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Vist que l’apartat 2a) de la base sisena de la convocatòria esmentada, estableix com a
documentació preceptiva per a la tramitació de la sol·licitud d’ajut, l’acord de l’òrgan
competent pel qual es pren el compromís de realitzar abans del 31 de desembre de 2013,
les inversions que han de ser objecte de subvenció i de mantenir i conservar en bon estat
el camí o camins que es volen condicionar.
I atesa la proposta formulada per la Regidora delegada d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Tarragonès l’acolliment dels treballs
compresos a la memòria valorada per a l’arranjament i millora de diversos camins al
terme municipal de Vila-seca, que inclou un tram del camí lateral de l’Estadi, del camí
fondo i del camí del Mas de Sabater, a la convocatòria pública d’ajuts destinats als ens
locals per a l’arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Tarragonès,
per a l’exercici 2012, publicada al BOP de Tarragona núm. 207, del dia 5 de setembre de
2012.
SEGON .- Assumir el compromís per part de l’Ajuntament de Vila-seca de realitzar abans
del 31 de desembre de 2013, les inversions que han de ser objecte de subvenció i de
mantenir i conservar en bon estat el camí o camins que es volen condicionar, d’acord
amb l’apartat 2a) de la base sisena de la convocatòria esmentada.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord al Consell Comarcal del Tarragonès.

4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. C. P. B. DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA I
AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE EN PLANTA BAIXA AL CARRER ALMERIA, 16.
Vista la sol·licitud de la Sra. C. P. B. de llicència d’obres per a la reforma i ampliació d’un
habitatge en planta baixa al carrer Almeria, 16, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. C. P. B. la llicència d’obres municipal núm. 478/12 per a la
reforma i ampliació d’un habitatge en planta baixa al carrer Almeria, 16 d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre 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
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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.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- 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.
6a.- 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.
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. 543645 de data 22.06.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

742,92 €
185,73 €
928,65 €

0€
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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.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
- SOL·LICITUD DE GUART MORESO SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL CONSTRUÏDA A LA PARCEL·LA F-87 DEL
POLÍGON L’ALBA
Vista la sol·licitud de GUART MORESO SL de llicència de primera ocupació de la nau
construïda a la parcel·la F-87 del polígon L’Alba, 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 GUART MORESO SL, la llicència de primera ocupació de la nau
construïda a la parcel·la F-87 del Polígon industrial L’Alba.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 284033 de data 12.09.05 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

300,00 €
300,00 €

0€

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE GUART MORESO SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU A LA PARCEL.LA F87 DEL POLÍGON 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:
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PRIMER. Concedir a GUART MORESO SL la devolució de la fiança dipositada per les
obres de construcció d’una nau a la parcel.la F-87 del polígon industrial L’Alba, per import
de 600,00 i 1.680,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SITUAT AL
CARRER SANT PERE 1 DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES
OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
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 de l’edifici situat al carrer Sant Pere, 1 la
devolució de la fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici, per
un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES ACTES DE RECEPCIÓ.

A) ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XAXES
D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILA-SECA, ÀMBIT
SECTOR C2
Vista l’acta de recepció de les obres del projecte de renovació i millora de les xarxes
d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, àmbit sector C2,
realitzades per l’empresa AGROVIAL SA , i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció del projecte de renovació i millora de les xarxes
d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, àmbit sector C2,
realitzades per l’empresa AGROVIAL SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES DE RENOVACIÓ I
MILLORA DE LES XAXES D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI
ANTIC DE VILA-SECA, ÀMBIT SECTOR C2
Vista l’acta de recepció de les obres del projecte complementari de renovació i millora de
les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, àmbit sector
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C2, realitzades per l’empresa AGROVIAL SA , i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció del projecte complementari de renovació i millora de
les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, àmbit sector
C2, realitzades per l’empresa AGROVIAL SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR, J. S. C.

Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
al c. Sant Jordi, 7 propietat del Sr. J. S. C. on s’observen les següents deficiències:
- Es troba ple d’herbes, matolls, brutícia i s’ha observat la presència de rates.
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:
-

Neteja i desratització del solar.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al Sr. J. S. C., 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 correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 5 de juliol de 2011, 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. Ordenar al Sr. J. S. C., que procedeixi a l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar el solar situat al carrer Sant Jordi, 7 en les condicions de
salubritat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja i desratització del solar.
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 €.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A EDIFICIS TOSOL SL
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la neteja
del solar situat a la parcel.la PA-3 del PP-VI-2, a l’av. Alcalde Pere Molas, 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 EDIFICIS TOSOL SL atès que ja
que s’ha procedit a la neteja del solar situat a la parcel.la PA-3 del PP-VI-2, a l’av.
Alcalde Pere Molas de Vila-seca.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIMITACIÓ DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
PER A SITUACIONS EXCEPCIONALS.
L’1 de gener de 2012 va entrar en vigor el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre,
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic. Aquest RDL contempla una sèrie de mesures en matèria de despeses de
personal de les administracions públiques, entre les qual s’hi troben:
a) Les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap
increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011.
b) Suspensió de les aportacions a plans de pensions.
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c) Impossibilitat de procedir a la incorporació de nou personal llevat que derivi de
l’execució de convocatòries corresponents a ofertes públiques d’ocupació d’exercicis
anteriors.
d) Impossibilitat de procedir a la contractació de personal temporal i al nomenament de
funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables.
e) Increment en un 1% de les quanties de les bases màximes de cotització a la Seguretat
Social.
f) Reordenació del temps de treball.
L’article 3.Dos de l’RDL 20/2011, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2012
no es procedirà a la contractació de personal temporal ni al nomenament de funcionaris
interins excepte en casos excepcionals i per a fer front a necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritàries o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que la unitat d’escolarització compartida (UEC AULA 15) és un instrument destinat a
alumnes d’Ensenyament Secundari Obligatori que, per la seva falta d’adaptació al medi
escolar, precisen d’unes accions educatives especials que els permetin una atenció
educativa de caràcter excepcional per tal que puguin seguir part dels ensenyaments
corresponents a aquesta etapa, amb l’oferiment d’activitats específiques adaptades a les
seves necessitats pedagògiques particulars.
Per a la impartició d’aquests ensenyaments, el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Vila-seca mantenen un conveni de col·laboració que garanteix
l’escolarització compartida amb el centre docent en què l’alumne estigui matriculat, del
qual continuarà depenent als efectes acadèmics i administratius.
Atès que per a la realització d’aquestes tasques, l’Ajuntament aporta una sèrie de
recursos humans i materials que garanteixen el funcionament de la UEC, entre els quals
s’hi troba el professorat que imparteix les matèries pròpies del currículum oficial de
secundària, tant de tipus teòric com pràctic.
Considerant, doncs, que la unitat d’escolarització compartida UEC AULA 15 és un servei
públic de caràcter essencial que presta l’Ajuntament de Vila-seca en col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament durant el període del curs escolar de l’ensenyament
obligatori, amb la finalitat de donar servei a l’alumnat que precisa d’unes accions
educatives de caràcter especial, i que cal garantir el seu funcionament amb la dotació del
personal necessari per al compliment dels continguts curriculars.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de l’Àrea de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar que les activitats que es realitzen a la unitat d’escolarització
compartida UEC AULA 15, impartides per l’Ajuntament de Vila-seca en col·laboració amb
el Departament d’Ensenyament, tenen caràcter prioritari, urgents i inajornables, ja que
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van destinades a alumnes en període d’ensenyament obligatori però que per la seva
inadaptació al medi escolar, precisen d’unes accions educatives especials.
SEGON.- Limitar la contractació de personal laboral temporal a cobrir les necessitats de
professorat que precisi la UEC AULA 15 per a la prestació dels serveis esmentats en el
punt Primer o per a fer front a situacions excepcionals, fent constar que, en cap cas, el
personal que es contracti passarà a formar part de la plantilla de l’Ajuntament.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A EMPRESES DEL
MUNICIPI QUE CONTRACTIN PERSONES ATURADES MITJANÇANT LA BORSA DE
TREBALL MUNICIPAL .

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL, d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant cinc mesos a jornada complerta,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA,
SL, d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant cinc mesos a jornada
complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 416,67 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
ADRC-21436 del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL, d’un
incentiu per a la contractació de 16 treballadors durant cinc mesos a jornada complerta,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
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Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA,
SL, d’un incentiu per a la contractació de 16 treballadors durant cinc mesos a jornada
complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 6.666,72 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
ADRC-21437 del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa RESTAURANTES RAPIDOS DE SALOU,
SL, d’un incentiu per a la contractació de 12 treballadors durant sis mesos a jornada
complerta, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE
SALOU, SL, d’un incentiu per a la contractació de 12 treballadors durant sis mesos a
jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 6.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 ADRC- 21438
del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, SL.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Fleca Pastisseria Carbonell, SL, d’un
incentiu per a la contractació de 4 treballadors durant sis mesos a jornada complerta,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa Fleca Pastisseria Carbonell, SL,
d’un incentiu per a la contractació de 4 treballadors durant sis mesos a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 (ADRC
22024) del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Fleca Pastisseria Carbonell, SL.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE LES
SUBVENCIONS A LES COLLES PARTICIPANS AL CARNAVAL 2012.
Ates que la Junta de Govern Local en data 20 de febrer de 2012 va aprovar les bases per
a la concessió de subvencions pel carnaval 2012, i vista la relació de justificants
presentats per les colles participants a les activitats de carnaval 2012
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada com a justificació de les colles de
carnaval 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.137,87.-€ a càrrec de
la partida 14.33400.48900 del vigent pressupost municipal, d’acord amb el següent detall:

COLLA
FISHERMAN’S
PELS PÉLS
LOS CAFETEROS
VILADRPOPUS

IMPORT
237,87.-€
300.-€
300.-€
300.-€
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TERCER.- Aprovar la despesa i el seu pagament, condicionat al compliment de les bases
i al fet d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributaries, per un import de
900.-€ a càrrec de la partida 12.33400.48900 del vigent pressupost municipal, d’acord
amb el següent detall:
COLLA
LOS PEQUES
RESTAURANT MELVIN
ELS AMICS

IMPORT
300.-€
300.-€
300.-€

QUART.- Denegar la subvenció utilitzada per a la realització i muntatge d’una comparsa i
desfilar durant la celebració del carnaval 2012 per no ajustar-se a les bases de la
convocatòria, ja que aquesta entitat consta inscrita al registre d’entitats del municipi que
ja reben altres subvencions pel seu ordinari funcionament.
COLLA
ESCOLA MIRAMAR

IMPORT
300.-€

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A
JOVENTUT CATÒLICA “ EL CENTRE” PER EFECTUAR LA REPARACIÓ D’UNA
PARED AL SEU LOCAL.
Vistes la sol·licitud presentada per l’entitat cultural de la Joventut Catòlica “El Centre” on
demanen subvenció extraordinària per afrontar les despeses de reparació de la paret
mitgera del patí amb el veí.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi per a l’any 2012.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir subvenció extraordinària per import de 1.500 € a l’entitat cultural de
la Joventut Catòlica “El Centre” per tal que puguin afrontar les despeses que comportarà
la reparació de la paret mitgera amb el veí, a càrrec de la partida 2012.14.33400.48900
RC-18479 del pressupost municipal.
SEGON.- Aquestes subvencions queden condicionades a:
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- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- En tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb
motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.
TERCER.- El termini per justificar les subvencions extraordinàries el 15 de desembre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat, les subvencions es
donaran de baixa i caducarà el dret dels beneficiaris a percebre-les.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a Intervenció Municipal.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA ALS AMICS DEL TEATRE DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció extraordinària a l’Associació del Amics del Teatre de Vila-seca per un
import de 1.500,-€ per afrontar les despeses de la realització del Concurs de Teatre
Amateur de Vila-seca.
Vista la sol·licitud presentada per l’ Associació Amics del teatre de Vila-seca, renunciant a
l’esmentada subvenció extraordinària, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la renuncia de la subvenció extraordinària concedida a l’Associació
del Amics del Teatre de Vila-seca per un import de 1.500,-€ per afrontar les despeses de
la realització del Concurs de Teatre Amateur de Vila-seca.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT D’INSCRIPCIÓ AL
CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS QUE HI HAVIA PROGRAMAT AL
PROGRAMA CARRETERA I MANTA.
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Atès que per acord de Comissió de Govern de data 23 de gener de 2012 es va aprovar el
programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta 2012, a realitzar conjuntament amb
els ajuntaments de Salou i Cambrils, així com la despesa corresponent a Vila-seca i els
preus públics a aplicar als participants.
Atès l’article 46.2 del R.D.L. 2/2004 –reguladora d’hisendes locals, que estableix que en
cas d’anul.lació d’una activitat per part de l’organització es retornaran a l’interessat els
preus públics ingressats.
Atès que la Sra. T. R. R. va efectuar la seva inscripció al curs de manipulador d’aliments
previst pel passat dia 11 de febrer de 2012, amb l’abonament d’un preu públic de 15,- €,
del qual s’adjunta justificant d’ingrés.
Atès que l’organització del curs de manipulador d’aliments va anul·lar-lo per manca del
número mínim d’inscripcions.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la devolució dels 15,- € ingressats en concepte d’inscripció al curs de
manipulador d’aliments, a la Sra. T. R. R., per haver estat anul.lat per part de
l’organització per manca del número mínim d’inscripcions necessàries.
SEGON.- Efectuar el pagament de la devolució mitjançant transferència bancària al
número de compte indicat en la sol.licitud.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’IMPORTS D’INSCRIPCIÓ A
DIFERENTS SERVEIS DE L’ACTIVITAT DE CASAL D’ESTIU “MEGAESTIU” 2012.
Vistes les diferents sol·licituds de devolució de preus públics ingressats per inscripció a
les activitats del programa Megaestiu i Extiu Extrem 2011, pels motius que s’indiquen en
cada cas, ja sigui per anul·lació de l’activitat per part de l’organització o per desistiment de
l’interessat.
Ateses les Ordenances Fiscal Municipals vigents, l’annex 1 de l’ordenança núm. 17,
assenyala que en cas d’anul·lació per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord
amb els terminis següents: - Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de
l’inici de l’activitat, es retornarà el 80% de l’ import abonat. - Si l’anul·lació es produeix
entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 50% de l’import
abonat.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar les devolucions, de les inscripcions dels seus fills, segons quadre
següent, d’acord amb allò que estableixen les OOFF municipals vigents, ingressats en els
conceptes assenyalats d’inscripció al casal d’estiu MEGAESTIU 2012, a l’ haver-se
produït algun tipus d’anul.lació al núm. de compte facilitat.

Inscripció
J. C E. M.
C. H. P.

Activitat
Megaestiu i
Aula 9 (2a.
agost)
Megaestiu
(1a. agost)

Motiu

OOFF

80% =44,00
Desestiment
€
interessat
Desestiment
50%=22,50 €
interessat

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5.8
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
CONCESSIÓ
D’UNA
SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA A L’INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLE DE VILA-SECA,
D’ACORD AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL FOMENT DE LES ACTIVITATS
CULTURALS.
Vista la sol.licitud de subvenció presentada peL Sr. A. Q. C., com a Director de l’Institut
Ramón Barbat i Miracle, pel foment de les activitats culturals en els joves.
Atesa la ratificació del conveni de col.laboració entre els instituts de secundària i
l’ajuntament de Vila-seca pel foment d’activitats culturals en els joves, signada en data 20
de febrer de 2008.
Atès allò establert al conveni, en relació a la tramitació del pagament de l’aportació
econòmica, mitjançant la resolució d’un expedient de subvenció extraordinària, que
presenti la direcció de l’IES Ramón Barbat i Miracle a la Regidoria de Joventut.
Atès el calendari de sortides escolars, del curs escolar 2011/12, de caràcter cultural
presentat pels instituts de secundària del Municipi.
Atesa l’ existència de consignació adequada i suficient per a portar a terme el projecte. I
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:

17

El regidor delegat proposa a la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut l’ informe favorable a l’adopció del
següent dictamen:
PRIMER.- Concedir una subvenció extraordinària de 3.000,00 €, pel curs escolar
2011/12, a càrrec de la partida12 14 33700 48900 ADORC 1454, del pressupost
municipal a l’Institut Ramón Barbat i Miracle, d’acord al conveni ratificat el passat dia 21
de febrer de 2008, per a sufragar les despeses de la sortides culturals següents:
02/11/11
08/11/11
09/11/11
12/12/11
11/01/12
23/01/12
25/01/12
22/03/12
10/04/12
23/04/12

VISITA A BELLMUNT DEL PRIORAT
VISITA A BARCELONA
VISITA A BELLMUNT DEL PRIORAT
TEATRE SANT PERE I SANT PAU, TARRAGONA
VISITA A LA COLÒNIA GÜELL DE TERRASSA
TEATRE TARRAGONA METROPOL
TEATRE LA SALLE DE REUS
VISITA MUSEU EGIPCI BARCELONA
VISITA BARCELONA
VISITA BARCELONA

SEGON.- Aprovar la documentació complementària presentada per l’Institut Ramón
Barbat i Miracle i en conseqüència aprovar la despesa i el seu pagament per un import de
3000 € a càrrec de la partida 12 14 33700 48900 ADORC 1454.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons als
efectes oportuns.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR, CURS 2012-2013.
Vista la tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar des
dels nuclis de la Plana i de la Pineda a l’Institut Ramon Barbat i Miracle i a l’Institut Vilaseca, per al curs escolar 2012-2013, iniciat per acord de la Junta de Govern Local del dia
4 de juny de 2012.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte pel procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules que regulen aquesta
contractació.
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Vista l’acta de la mesa de contractació, vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 27
d’agost de 2012 i vist que per part de l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA
PLANA, SL, s’ha presentat la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord
amb allò 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 Regidora de Benestar
Social i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA, SL, el
contracte del servei de transport escolar dels nuclis de la Plana i de la Pineda als dos
instituts de Vila-seca per al curs escolar 2012-2013, amb possibilitat de pròrroga per igual
període, per l’import de 52.500,00 euros, més 5.250,00 euros (10%) en concepte d’IVA,
que fan un total de 57.750,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2012.14.32100.22300 del vigent pressupost municipal. Aquest import es facturarà
mensualment a raó de 5.775,00 euros, IVA inclòs, durant un termini de 10 mesos (de
setembre 2012 a juny 2013).
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent de pagament de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’haver constituït la garantia
definitiva per import de 2.625,00 euros, i d’haver aportat la documentació indicada en la
clàusula vuitena apartats a), b) i c) referida a les assegurances.
TERCER.- Requerir l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA, SL, perquè
en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART.- Ordenar que es publiqui aquest acord en el perfil del contractant.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la formalització del contracte.
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la Intervenció Municipal, i a la
direcció de l’Institut Ramon Barbat i Miracle i de l’Institut Vila-seca.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS AJUTS DE MENJADORS ESCOLARS,
CURS 2012-2013.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per obtenir ajuts de menjador per al curs
2012-2013, les quals compten amb l’informe emès per l’EBAS.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès 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:
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PRIMER. Fixar el preu de 6,20 € per alumne /dia IVA inclòs, com a màxim, per l’ajut
sencer del servei de menjador i de 3,10 € per alumne/dia IVA inclòs, per mig ajut de
menjador per a les escoles del municipi per al curs escolar 2012-2013, d’acord amb la
Resolució del Departament d’Ensenyament ENS/1594/2012 de 27 de juliol, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6188 de 8 d’agost de 2012.
SEGON. Aprovar la resolució de les sol.licituds d’ajuts de menjador curs escolar
2012/2013, d’acord amb el que s’indica a continuació:
A) ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
B) SANT BERNAT CALVÓ
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
MIJTA BECA ( 3,10 € alumne/dia)
C) MIRAMAR
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)

D) LA CANALETA
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)

E) MESTRAL
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
F)

CAL.LIPOLIS
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)

G) LA PLANA
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
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TERCER. Denegar diferents sol.licituds per no complir amb els requisits establerts a les
Bases de la convocatòria,

QUART. Denegar les sol.licituds de beca de menjador fetes pels alumnes dels Instituts
Ramón Barbat i Miracle i Vila-seca, per haver-se suprimit el servei de menjador degut a la
jornada lectiva compactada aprovada per ambdós centres escolars.

CINQUÈ. Aprovar la concessió de beques de menjador, curs escolar 2012/13, amb
aplicació dels criteris establerts en el conveni amb el CCT, pel que fa a antiguitat
d’empadronament i municipi, i imports, ja que no reuneixen els requisits establerts a les
Bases aprovades per l’Ajuntament de Vila-seca:

SISÈ. Aprovar la despesa pels ajuts de menjador pel període comprés entre setembre i
desembre de 2012) pel imports que s’indiquen a continuació:

ESCOLA
Antoni Torroja i Miret
Sant Bernat Calvó
Miramar
La Canaleta
Mestral
Cal.lipolis
La Plana

IMPORT
18.550,40 €
14.545,20 €
14.545,20 €
1.802,00 €
9.074,60 €
6.456,60 €
5.491,00 €

RC
21429
21430
21431
21432
21433
21434
21435

La despesa s’aprova amb càrrec a la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost
municipal.
SETÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles Antoni Torroja i Miret, Sant
Bernat Calvó, Miramar, La Canaleta, Mestral, Cal.lípolis, la Plana, a l’EBAS i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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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

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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