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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:

Sr. 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. 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 25 DE FEBRER DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 25 de febrer de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB L’EMPRESA PROMOTORA DE
L’EMISSIÓ DE TELEVISIÓ CANAL REUS TV, PER A LA DIFUSIÓ
D’ESDEVENIMENTS SOCIALS I CULTURALS DEL MUNICIPI.
Vista la importància i el protagonisme que està tenint el municipi de Vila-seca en els nous
projectes d’infraestructures que marquen el futur de l’Àrea del Camp de Tarragona, així
com la difusió dels diversos esdeveniments socials i culturals del municipi.
Vista també la gran recepció i audiència que està tenint en aquesta Àrea del Camp de
Tarragona un mitjà de comunicació d’àmbit televisiu tant important com és Canal Reus
TV, i atesa la proposta formulada per l’Alcaldia presidència, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni amb “Iniciatives de Televisió SL” empresa promotora de
l’emissora de televisió Canal Reus TV per tal de consolidar la promoció econòmica
cultural i social del municipi de Vila-seca durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar la despesa per un import de 4.800 euros (IVA inclòs) a càrrec de la
partida 2013.11.92000.22602 del vigent pressupost municipal (AD-2890).
TERCER. Autoritzar al Sr. alcalde president per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a la formalització del present acord.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013011, 2013012 I 2013013.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 19 i 22 de
febrer de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013011,
2013012 i 2013013, per import de 124.874,78; 85.078,97 i 65.381,09 euros,
respectivament.

5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA
UA-VI-14.
La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de juliol de 2009 va aprovar definitivament
el Projecte de Reparcel·lació, per la modalitat de compensació bàsica, de la Unitat
d’actuació UA-VI-14 de Vila-seca.

2

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, mitjançant la sentència núm.
313/2011, dictada en data 2 de setembre de 2011, en el recurs ordinari núm. 494/2009,
essent la part actora la Sra. M. L. J., el Sr. J. M. P. M., la Sra. A. T. G. i la Sra. M. P. V., i
la part demandada l’Ajuntament de Vila-seca i Promociones Espigma 1995 SL, estima
parcialment el recurs interposat i exigeix la modificació del projecte aprovat per
l’Ajuntament.
En data 22 de febrer de 2013, i en compliment de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós-Administratiu núm. 1 de Tarragona, Promociones Espigma 1995 SL presenta
un nou projecte de reparcel·lació de la UA-VI-14, que únicament, i de conformitat amb
l’esmentada sentència, incorpora al compte de liquidació del document reparcel.latori el
capítol corresponent a la valoració de les edificacions preexistents de conformitat amb el
que disposa l’article 120, f) del TRLUC de 2005 i la bases Sisena d’Actuació de la Junta
de Compensació.
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos al respecte i d’acord amb el decret de 17 de juny
de 2011 de delegació de competències, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de Reparcel·lació de la UA-VI-14 promogut per la
Junta de Compensació UA-VI-14, redactat per l’arquitecte Sr. V.-A. B. G. i l’advocat Sr. A. S.
de C. i presentat en data 22 de febrer de 2013, que únicament incorpora al compte de
liquidació del document reparcel.latori el capítol corresponent a la valoració de les
edificacions preexistents de conformitat amb el que disposa l’article 120, f) del TRLUC de
2005 i la bases Sisena d’Actuació de la Junta de Compensació, d’acord amb la sentència
núm. 313/2011, dictada en data 2 de setembre de 2011, pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona, en el recurs ordinari núm. 494/2009.
SEGON. Sotmetre el projecte de Reparcel·lació de la UA-VI-14 a informació pública durant
el termini d’un mes de conformitat amb el que estableix l’article 119 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, al Diari de Tarragona i notificació individualitzada a tots els propietaris afectats.
L’edicte i els plànols de la reparcel·lació es podran consultar en la pàgina web de
l’Ajuntament de Vila-seca https://seuelectronica.vila-seca.cat .
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE TIPUS CAMIÓ PER ALS SERVEIS LOGÍSTICS
MUNICIPALS.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 27 de desembre de 2012 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle tipus camió
per als serveis logístics municipals de l’Ajuntament.
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Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
173 i concordants del Reial Decret 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 l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de febrer de 2013 indicant
que la proposta més avantatjosa econòmicament per adquirir aquest subministrament, és la
presentada per SIDECO, SA. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a
l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
SIDECO, SA, essent l’import de la mateixa el de 29.223,00 € pressupost net, i 6.136,83 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 35.359,83 € (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 1.461,15 €
d’acord amb l’article 95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’empresa requerida i a la resta de participants
a la licitació.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DELS
TREBALLS DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR I LA SEVA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL COMPLEX DE L’ESTADI MUNICIPAL.
Vist que la Junta de Govern local en data 27 de desembre de 2012, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte de renovació de
l’enllumenat exterior i la seva instal·lació elèctrica del complex de l’estadi municipal.
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 i 152 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 el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
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Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 27 de novembre de 2012,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de
referència és la presentada per l’empresa SECE, SA. En compliment als tràmits
procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que
presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa SECE, SA, essent l’import de la mateixa el de 91.269,51 €
pressupost net, i 20.031,90 € en concepte d’IVA, que fan un total de 115.421,90 € (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 4.563,47 € d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
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.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ADEQUACIÓ DEL JARDÍ DE JOAN AMADES DE VILA-SECA.
Per tal de realitzar les obres d’adequació del Jardí de Joan Amades de Vila-seca, segons
la Memòria valorada, aprovada per la Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2013, es
fa necessari la contractació de les obres a una empresa especialitzada.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Construccions Ferré SL, per les obres
d’adequació del Jardí de Joan Amades de Vila-seca, per import de 41.286,55 €, sense
IVA 8.670,18 € en concepte d’IVA, que fan un total del 49.956,73 €, considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2013.13.15500.61901 AD-4472 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
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Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construccions Ferré SL, el contracte menor d’obres
d’adequació del Jardí de Joan Amades de Vila-seca per import de 41.286,55 € sense IVA i
8.670,18 € en concepte d’IVA, que fan un total de 49.956,73 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 49.956,73 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901 AD-4472 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Construccions Ferré SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR
CORRESPONENT A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC CAP COM A DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.
Donat que s’ha de fer la sol·licitud pel finançament PUOSC per l’any 2013, caldrà realitzar
un projecte executiu i tenint en compte que la major part de la reforma consisteix en les
modificacions de les instal·lacions, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada
en la redacció de projectes d’aquest tipus de treballs.
Vist el pressupost presentat per Consulting Tècnico Ditecsa SL, per import de 14.000,00 €
més 2.940,00 € en concepte de IVA fent un total de 16.940,00 €, 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 2013.13.15000.61900 AD-4473 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 Consulting Tècnico Ditecsa SL, el contracte menor
serveis consistent en la redacció del projecte executiu per la rehabilitació de l’edifici
l’antic CAP, com a dependències municipals, presentant un pressupost per import
14.000,00 € de base imposable, més 2.940,00 € en concepte de IVA fent un total
16.940,00 €

de
de
de
de

SEGON.- Aprovar la despesa de 16.940,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD-4473 del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar el present acord a Consulting Tècnico Ditecsa SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RENOVACIÓ D’UN TRAM DE CLAVEGUERAM AL CARRER PEP VENTURA DE LA
PINEDA.
S’ha comprovat en una inspecció de càmera de circuït tancat de TV que el tram de
clavegueram del c. Pep Ventura entre el pou situat a l’alçada de l’oficina del Patronat de
Turisme (passeig Pau Casals) i el pou d’inici del c. d’Antoni Massana presenta:
-

Infiltracions de terreny
Degradació interna del col·lector degut a la pèrdua d’àrid.
Juntes trencades

Tenint en compte que aquest col·lector recull la major part d’aigües residuals, amb
aquesta secció actual, el col·lector treballa en càrrega en moltes ocasions. Així doncs es
considera que instal·lar una nova canonada corrugada de PVC, millorarà la capacitat
hidràulica d’aquest col·lector que recull gran part de cabal residual de La Pineda.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Sorea SA, per la renovació d’aquest tram de
clavegueram, per import de 41.321,45 €, sense IVA 8.677,50 € en concepte d’IVA, que
fan un total del 49.998,95 €, considerant-se correcte, així com els informes emesos pel
cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.15000.61901
AD 4471 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Sorea SA, el contracte menor d’obres de renovació d’un
tram de clavegueram al c. Pep Ventura entre el P. Pau Casals i Antoni Massana de La
Pineda, per import de 41.321,45 € sense IVA i 8.677,50 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 49.998,95 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 49.998,95 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61901 AD 4471 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea SA, al Departament d’Urbanisme
i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

DESESTIMAR

UNA

RECLAMACIÓ

DE

Vist l’escrit presentat per la Sra. F. P. L. el 12/12/2011 (RED 7547/11), pel que formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió patida el
dia 9/11/2011 quan, segons la seva versió dels fets, va caure a terra pel mal estat d’unes
peces del paviment a l’alçada del c. Isaac Albéniz, núm. 22 del nucli de la Pineda del
terme municipal de Vila-seca.
Atès que la reclamació de la Sra. P. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que la reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent als
seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, sense valorar la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros.
Atès que en data 27/7/2012 es va notificar formalment el Decret de 18 de juliol del 2012
d’admissió a tràmit de la reclamació de Responsabilitat Patrimonial Exp. 799/11, sense
que dins el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de la seva recepció la Sra.
Francisca Pérez Lear hagi aportat a l’expedient o proposat altres mitjans de prova per a la
justificació determinant de l’existència de la relació o nexe causal, directa i exclusiva,
entre el dany o lesió soferta i el funcionament del servei públic imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 9 de gener de 2013 va declarar d’ofici
la suspensió del procediment general i la iniciació d’un procediment abreviat en la
tramitació de l’expedient de reclamació RP 799/2011. Es va notificar a la part interessada
el 14/1/2013 i atorgat un termini d’audiència i, transcorregut abastament el mateix, no s’ha
acreditat cap al·legació ni aportació de documentació per la seva part. Per la qual cosa se
la té per desistida d’aquest tràmit.
Atès que de l’expedient no resulten proves per acreditar tant que la caiguda es produí en
el lloc especificat com que fou conseqüència de l’estat deficient de la vorera, ni de
l’escocell.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan no s’aprecia
més que una mínima imperfecció de les peces que envolten l’escocell, la qual no és
causa suficient per derivar en caiguda i les conseqüències que es pretenen, ja que el
desperfecte apreciat és superficial, insignificant i no suposava risc de cap mena.
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Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 22/2/2013, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. Pérez.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
F. P. L., Exp. RP Núm. 799/2011, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement,
amb indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a
la companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.

7è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ D’UNA OBRA
PICTÒRICA PER PART D’UN PARTICULAR A L’AJUNTAMENT.
Atès que el Sr. Jordi Camarasa ha manifestat la seva voluntat de fer donació d’una obra
de la seva propietat de l’autor Jordi Sarrà a l’Ajuntament de Vila-seca per tal que siguin
incorporades al patrimoni cultural i artístic del municipi.
Vist que aquesta donació consisteix en una pintura dibuix de l’autor Jordi Sarrá amb el
detalls que consten a l’expedient.
I vist 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 donació de l’obra propietat del Sr. Jordi Camarasa de l’autor Jordi
Sarrá i agrair la seva donació.
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SEGON. Incorporar aquesta obra al patrimoni artístic i cultural del municipi.
TERCER. Notificar aquest acord a Patrimoni Municipal.

8è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’OBERTURA D’UNA AULA DE NADONS A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de setembre de 2012 va
aprovar el tancament d’una aula de nadons a la llar d’infants municipal Les Vimeteres pel
curs escolar 2012-2013 per manca d’inscripcions, sense perjudici que es pugui tornar a
obrir si existeixen un nombre suficient de peticions.
Atès que des de fa uns dies s’han formalitzat 5 sol·licituds de preinscripció pel mes de
març i 2 pel mes d’abril, 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. Autoritzar l’obertura de la segona aula de nadons (4 mesos – 1 any) a la llar
d’infants municipal Les Vimeteres amb efectes de 4 de març de 2013.
SEGON. Notificar aquest acord a la direcció de la llar d’infants municipal Les Vimeteres i
a la Intervenció Municipal de Fons.
8.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE TEATRE EN
ANGLÈS PER ALS ALUMNES DE CICLE SUPERIOR, A LES ESCOLES DE
PRIMÀRIA.

Vist que des de les escoles del municipi es programa per a cada curs escolar l’activitat de
teatre en anglès, en què participen tots els alumnes d’educació primària del municipi, i tenint
la previsió de portar a terme aquesta activitat durant el curs escolar 2012-2013.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de l’activitat de teatre en anglès per als alumnes de cicle
superior de les escoles de primària el dia 20 de març de 2013, essent la direcció de l’escola
Antoni Torroja i Miret l’encarregada de la coordinació d’aquesta activitat.
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SEGON. Aprovar una despesa per import de 1.507 € IVA inclòs i la seva adjudicació a
l’empresa Imaginautes a càrrec de la partida 2013.14. 32100.22606 del vigent pressupost
municipal AD 4563 , per a la realització de les activitats de teatre en anglès.
TERCER. Aprovar una despesa per import de 310 € IVA inclòs i la seva adjudicació a
l’empresa de transports Plana SL, de Tarragona pel transport d’alumnes des de la Plana i la
Pineda per les sessions de teatre en anglès, a càrrec de la partida 2013.14.32100.22300
del vigent pressupost municipal AD 4565.
QUART.
Notificar aquest acord a la direcció de l’escola Antoni Torroja i Miret i a la
Intervenció Municipal de Fons.
8.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESTACIÓ D’UN SERVEI D’AJUDA A DOMICILI.
Vista la proposta feta per l’EBASP, favorable a la concessió d’un servei d’ajuda a domicili
al Sr. P. I. M. M., de 22 hores mensuals mitjançant treballadora familiar.
Vist que el Servei d’Atenció Domiciliària el gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès,
d’acord amb el Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col.laboració entre
el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell, en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social signat en data 25 de juliol de 2008.
Vist que el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, des de l’any
1993, venen mantenint subscrit un conveni per tal de regular el finançament de dit servei,
i que aquest conveni ha estat modificat recentment per tal d’adaptar-lo a les prescripcions
que determina la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, i a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupostos dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’esmentada llei estableix que el servei bàsic d’ajuda a domicili serà
finançat de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya,
l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist que des del Departament de Serveis Socials s’ha elaborat el pressupost del cost del
servei, amb el detall de l’aportació del Consell Comarcal del Tarragonès així com de
l’aportació municipal.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient a la partida 2013.14.23000 48000
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Així doncs, a la vista de tot això, i tenint en compte únicament les circumstàncies
objectives que requereix la legislació vigent, i vista la proposta formulada 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 prestació d’un Servei d’Atenció Domiciliària a nom de
P. I. M. M., a raó de 22 hores mensuals, mitjançant treballadora familiar, amb efectes del
dia 15 de novembre i fins el 31 de desembre de 2012. L’import de la despesa que anirà a
càrrec de l’Ajuntament és de 164,64 €.
SEGON.- Endossar el pagament de l’aportació municipal per un import de 164,64 € al
Consell Comarcal del Tarragonès com a prestadora dels serveis, a càrrec de la partida
2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADO- 3962 .
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, a l’ interessat, a
l’EBASP i a la Intervenció Municipal.
8.4 APROVACIÓ,
INSTITUCIONALS.

SI

ESCAU,

DE

CONCESSIÓ

DE

DIFERENTS

AJUTS

Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts institucionals presentades i,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir el següents ajuts institucionals
Associació Ment i Salut la Muralla
Desenvolupament del projecte
Hort Terapèutic Aigües Verds

600 €

Micròfons de Catalunya
Campanya d’emergència a Mali

300 €

Asociación Ayúdale a Caminar
Projecte d’integració laboral de
Persones discapacitades, a través de
l’art

200 €
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SEGON. Aquestes ajudes s’imputaran a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal AD 4412, 4413 i 4414.

TERCER. Els ajuts es faran efectius mitjançant transferència bancària i restaran
condicionats a la presentació de la declaració jurada d’estar al corrent de pagament
de les obligacions tributàries i de la Seguretat social, així com amb l’Ajuntament de Vilaseca i a l’aportació dels justificants de la despesa realitzada per un import igual o superior
a la quantitat concedida, havent de ser factures originals, signades i amb les dades del
proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF, amb referència a l’any 2013, essent el
termini de justificació el dia 15 de desembre de 2013.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

8.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM
A JUSTIFICACIÓ A L’AJUT DE LLOGUER CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2012 de concessió d’un
ajut d’urgència social a V. P. R. per a atendre les despeses d’un mes de lloguer de
l’habitatge situat al carrer de la Riera núm. 61,4rt,1a, a Vila-seca.
Vist que la justificació de l’ajut es va entregar el mes de gener de 2013 tot i que la despesa
estava prevista dintre del pressupost de l’any 2012, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.
Validar la documentació presentada com a justificació de l’ajut de lloguer
corresponent al mes d’octubre de 2012, aprovat per la Junta de Govern Local de data 12 de
novembre de 2012.
SEGON. Validar la despesa i el seu pagament per un import de 300 € a càrrec de la partida
2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADO 4763.
Rebut lloguer V. P. R.

300 €

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

a Administracions Garriga de Vila-seca NIF 43577097

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

13

8.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, CORRESPONENTS AL MES DE GENER DE
2013.
Vista la relació de justificants presentat per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de menjador del
mes de gener de 2013, la regidora delegada eleva a la Junta de Govern Local la següent
proposta:
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes de gener de
2013 i aprovats per la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 16.469,77 € a càrrec de
la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC 3945, 3946,
3947, 3948, 3949, 3950, 3964 i 3957.
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
La Plana
Cal.lípolis

4.488,40 €
3.986,60 €
210,80 €
1.833,20 €
2.852,17 €
241 45 €
1.370,50 €
1.486,65 €
TOTAL

16.469,77 €

TERCER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
de l’escola Cal.lípolis corresponents al mes de desembre de 2012 i aprovats per la Junta
de Govern Local de data 12 de novembre de 2012.
Cal.lípolis
Cal.lípolis
Cal.lípolis
Cal.lípolis

183,30 €
107,25 €
161,20 €
210,80 €
TOTAL

662,55 €
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QUART. Validar la despesa i el seu pagament per un import de 662,55 € a càrrec de la
partida de 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC 3951 i 3952 .
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de Fons.

9è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
10è.- 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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