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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de juny de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
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 28 DE MAIG DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 28 de maig de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS I DEL SEU PAGAMENT DE
L’APORTACIÓ CONCEDIDA A LA FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT 2025.
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Vist l’escrit que ha enviat per la Fundació Abadia de Montserrat 2025 acompanyat dels
justificants corresponents a l’aportació anual en concepte d’ajuda econòmica destinades
al compliment de les finalitats d’interès general pròpies de la Fundació segons el conveni
de col·laboració signat entre l’Ajuntament i l’esmentada Fundació.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal
de Fons i vist l’acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2012, i vista la
proposta formulada per l’alcaldia presidència, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar els justificants presentats per la Fundació Abadia de Montserrat 2025
de l’aportació anual de 3.000,- euros corresponent a l’exercici de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 3.000,- € amb càrrec a la
partida 2012 33400 48900 (RC – 1843) del pressupost municipal.
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. 2012024, 2012025 I 2012026.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23, 25 I
30 de maig 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012024,
2012025 i 2012026 per un import de 42.190,71, 359.737,54 i 181.681,50 euros,
respectivament.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER AMADEU
VIVES.
Vista la necessitat d’encarregar la redacció de l’avantprojecte d’urbanització del c. Amadeu
Vives (entre la carretera TV-3146 i el c. Enrico Caruso) degut a que les arrels dels arbres
existents han malmès bona part de la vorera.
L’avantprojecte consistirà en tornar a pavimentar la vorera i el carril bici, substitució de
l’arbrat per altre amb arrels menys agressives. També s’haurà de procedir a l’estudi del
clavegueram i la necessitat de canviar o afegir alguna part dels altres serveis. A més també
inclou la pavimentació de la calçada.
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Vist el pressupost presentat per l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, per
import de 9.900,00 € sense IVA i 1.782,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de
11.682,00 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels
serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència
de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.15000.61900 RC-12043 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i
ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat
pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, el contracte
menor de serveis per la redacció de l’avantprojecte d’urbanització del c. Amadeu Vives de
La Pineda, presentant un pressupost per import de 9.900,00 € sense IVA i 1.782,00 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 11.682,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.682,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61900 RC-12043 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D’ARBRAT A LA PLAÇA DELS ESTUDIS DE VILA-SECA.
Els Serveis Tècnics Municipals coordinats amb els Serveis Públics Municipals han valorat la
necessitat de portar a terme l’implantació d’un sistema pioner en el control de les arrels dels
dos arbres a situar a la Plaça dels Estudis de Vila-seca, per tal de no afectar en el futur el
paviment al voltant d’aquests.
Es tracta d’un sistema que controla el creixement de les arrels en un perímetre suficient,
mitjançant blocs de polietilè estructural, convenientment col·locats, escocell prefabricat,
ventilació del subsòl i escomesa de reg drenant en anell.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Jardi Pond SL, per import de 3.381,04€ sense
IVA i 608,59 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.989,63 € (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 2012.13.15100.61903 D-12046 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
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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 Jardi Pond SL , el contracte menor de subministrament de
dues unitats de control de les arrels en la plantació de dos arbres a la Pl. d’Estudis de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 3.381,04 € sense IVA i 608,59 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 3.989,63 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.989,63 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15100.61903 D-12046 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Jardi Pond SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC, ESTUDIS D’ALTERNATIVES I REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER TENOR JOSEP FORASTÉ.
Vista la proposta de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE REORGANITZACIÓ DE L’ÀREA
DE SERVEIS PÚBLICS I DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE SERVEIS GENERALS.
Una de les línies estratègiques de l’Ajuntament de Vila-seca ha estat, des de fa molt
temps, la contenció en matèria de contractació de personal per tal que, sense desatendre
els objectius finalistes, es pogués flexibilitzar i ajustar al màxim les necessitats objectives i
els recursos humans per atendre-les sense que les oscil·lacions conjunturals posin en risc
la viabilitat econòmica de l’Ajuntament.
Amb aquesta finalitat i en una adequada previsió de futur, en el cartipàs municipal del
present mandat es va optar per integrar l’àrea de Serveis Públics en l’àrea d’Urbanisme i
Medi Natural amb la voluntat d’organitzar els serveis de tal forma que, sense cap
increment de personal, es pogués atendre les majors i més complexes necessitats
derivades d’una adequada prestació del conjunt de serveis públics bàsics assolits pel
nostre municipi en els darrers anys.
Fruit d’aquesta voluntat política ja s’han aplicat algunes mesures de diferent importància i
conseqüència. Així, s’ha traslladat la càrrega de feina administrativa de l’àrea de Serveis
Públics, des de l’àrea de Serveis Generals i Seguretat Pública a l’àrea d’Urbanisme i Medi
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Natural. També s’ha donat continuïtat a la complexa tasca de gestió connectada amb una
més eficient i eficaç prestació dels serveis públics com han estat el servei de neteja
d’edificis municipals o, en l’actualitat, la renovació integral de l’enllumenat públic, i
pròximament el servei de manteniment d’aquest enllumenat públic o el servei de
manteniment de la xarxa de clavegueram.
En un àmbit més organitzatiu i estratègic s’ha creat la unitat de Gestió Integral
d’Equipaments amb la voluntat de gestionar tots els aspectes materials i de suport a tots
els equipaments municipals, que han crescut en nombre i complexitat durant els darrers
anys. Aquesta unitat pretén, d’una banda, auditar contínuament l’estat dels equipaments
municipals per tal que disposin de tots aquells instruments exigits per la vigent legislació; i
d’altra banda, busca assolir la màxima eficiència econòmica i tècnica en l’ús d’aquests
equipaments a través d’una actuació integrada.
Val a dir que aquesta unitat està formada per personal adscrit anteriorment als serveis
tècnics municipals i que la desenvolupen a més d’altres funcions que ja tenien atribuïdes.
A la vista de l’experiència assolida fins a la data, el reforçament d’aquesta unitat amb
medis personals ja existents es fa del tot necessari i és una de les motivacions de la
present proposta.
Com una lògica conseqüència de tot aquest procés de millora organitzativa dels serveis
públics es vol prestar especial atenció a la Brigada Municipal de Serveis Generals amb la
intenció de racionalitzar la seva càrrega de feina que prové de les demandes de la resta
de departaments municipals i coordinar adequadament la seva activitat. També cal tenir
en compte que s’han de definir amb més detall i prioritzar les tasques de la Brigada
Municipal que es veuen augmentades tant per la demanda rutinària com pel
desenvolupament de Plans d’Ocupació als quals ha de donar suport.
A nivell procedimental ja s’han adoptat mesures de coordinació adreçades a assolir una
major planificació i antelació en les tasques de la Brigada, per tal d’evitar colls d’ampolla
que exigeixen una intensitat no desitjable dels recursos disponibles. Ara esdevé
convenient reordenar la seva estructura funcional i material per tal d’adequar-la a les
necessitats reals i prioritàries, dins d’un marc de coordinació amb les tasques de la resta
de l’àrea de Govern a la qual es troba adscrita.
Es proposen tres actuacions concretes que no impliquen cap increment d’efectius
professionals :
a) Reforçar la unitat de Gestió Integral d’Equipaments amb una persona amb
capacitat i experiència per dur a terme la supervisió i control a nivell exclusiu, del
manteniment i conservació dels edificis i equipaments municipals i els seus
conserges i vigilants .
b) L’encomana de funcions de la prefectura de la Brigada municipal a un nou
responsable que garanteixi adequadament la seva coordinació i funcionalitat.
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c) La redefinició de responsabilitats de l’actual inspecció de serveis públics i de
l’actual inspecció d’edificació i d’obra civil.

Per tot això, vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural
i Serveis Públics, 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.- Transformar l’actual plaça d’encarregat de la Brigada Municipal en la
d’encarregat d’edificis i equipaments municipals, atesa la voluntat del seu titular de
desenvolupar noves tasques i renunciar, per raons personals, a les que tenia fins ara
encomanades.
La seva dependència directa serà de l’aparelladora municipal i s’integrarà en règim
d’exclusivitat dins de la Unitat de Gestió Integral d’Equipaments. Per tant, deixarà d’estar
adscrit a la Brigada Municipal.
Les seves funcions seran :
a) Totes aquelles que li encomani la Cap de la Unitat de Gestió Integral i Equipaments
i especialment totes les que fa referència al manteniment i conservació de tots els
edificis i equipaments municipals.
b) Les funcions de supervisió i control de les tasques dels conserges i vigilants dels
següents equipaments municipals:
-

Escoles públiques del municipi.
Els pavellons municipals d’esports de Vila-seca i de la Pineda.
Biblioteca municipal.
Mercat municipal.
Estadi municipal.
Cementiri municipal.
Castell de Vila-seca.
c) Planificar les substitucions, en coordinació amb el responsable de la Brigada
Municipal, per vacances anuals o setmanals o necessitats puntuals dels
equipaments municipals on hi han conserges de l’Ajuntament, per tal que no calguin
contractacions addicionals.

S’assignen aquestes noves funcions al Sr. S. G. M. i per tal d’adequar les seves
retribucions a les noves responsabilitats en relació a les que fins ara tenia assignades, es
redimensionen al mateix nivell que te ara el responsable de la Unitat de llum i so de la
Brigada.
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SEGON.- Ampliar les responsabilitats de l’actual Inspector de Serveis Públics amb les de
comandament general de la Brigada Municipal, sota la dependència directa del Cap de
l’Àrea de Serveis Públics.
Les seves tasques addicionals de comandament de la Brigada consistiran, bàsicament,
en la supervisió i direcció de les dues unitats de la Brigada: Unitat de Serveis Logístics i
la Unitat de Llum i So, així com la de coordinació dels plans d’ocupació municipal.
Continuarà desenvolupant les tasques de control i supervisió dels següents
concessionaris:
-

Enllumenat públic
Jardineria
Clavegueram
Subministrament d’aigua
Desratització

Continuarà desenvolupant les seves tasques relacionades amb el manteniment de les
platges.
En canvi, deixarà de tenir responsabilitats en les tasques relacionades amb tot allò que
fa referència al manteniment de la via pública: senyalització, conservació, obres de grans
empreses, obres d’empreses subministradores i d’altres, mobiliari urbà.... que passaran a
ser assumides per l’actual tècnic auxiliar d’edificació i obra civil.
S’assignen aquestes noves funcions al Sr. J. E. M. A. i per tal d’adequar les seves
retribucions a les noves responsabilitats en relació a les que fins ara tenia assignades, es
redimensionen al mateix nivell que fins ara tenia assignat l’encarregat de la Brigada
Municipal.
TERCER.- Assignar la responsabilitat del comandament directe de la Unitat de Serveis
Logístics de la Brigada Municipal, i sota la dependència del responsable de la Brigada, al
Sr. J. V. C., i per tal d’adequar les seves retribucions a les noves responsabilitats, que
comporten plena dedicació i disponibilitat, en relació a les que fins ara tenia assignades,
es redimensionen al mateix nivell que té assignat actualment el tècnic auxiliar d’edificació
i obra civil.
QUART.- Assignar la responsabilitat del manteniment de la via pública a l’actual tècnic
auxiliar d’edificació i obra civil, Sr. J. G. J., que, a més de les seves tasques actuals,
afegeix les derivades del manteniment general de la via pública que fins ara estaven
encomanades a l’Inspector de Serveis Públics, sota la dependència directa del Cap de
l’àrea de Serveis Públics. Per tal d’adequar les seves retribucions a les noves
responsabilitat a les que actualment tenia assignades, es redimensionen al mateix nivell
que fins ara tenia l’Inspector de Serveis Públics.
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CINQUÈ.- Tots els canvis i modificacions indicats tindran efecte a partir del dia 1 de juny
de 2012.

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

- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI DMS I DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GOTERONS ALS CANTELLS
DEL FORJAT DE LA TERRASSA AL P. PAU CASALS, NÚM. 101.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’Edifici DMS I de llicència municipal
per a la instal·lació de goterons als cantells del forjat de la terrassa al P. Pau Casals,
núm. 101 de La Pineda, així com els informes emesos al respecte pels Serveis Tècnics
Municipals, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’Edifici DMS I la llicència municipal
núm. 239/12 per a la instal·lació de goterons als cantells del forjat de la terrassa al P. Pau
Casals, núm. 101 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 181.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 181 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.
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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. 511100 de data 05.03.12 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:

193,58 €
96,79 €
290,37 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

5.6 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A FINCERVE SL PER ORDENAR LA
NETEJA DE LA PARCEL·LA 48 POLIGON 1 DEL TERME MUNICIPAL.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la neteja
del solar situat a la parcel·la 48 polígon 1 del Terme Municipal, 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 dictat a Fincerve SL per ordenar la neteja de la parcel·la 48
polígon 1 del Terme Municipal.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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B) EXPEDIENT TRAMITAT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA
REALITZACIÓ DE LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT A LA PARCEL·LA 48 POLIGON 1
DEL TERME MUNICIPAL.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en data 19 de març de 2012 adjudicant el
contracte menor d’obres per a procedir a la neteja del solar situat a la parcel·la 48 polígon
1 del Terme Municipal.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la neteja
del solar situat a la parcel·la 48 polígon 1 del Terme Municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 19 de març de
2012, d’adjudicació dels treballs de neteja del sola situat a la parcel·la 48 polígon 1 del
Terme Municipal.
SEGON.- Arxivar l’expedient núm. 171/12 per adjudicar el contracte menor d’obres per a
la neteja del solar situat a la parcel·la 48 polígon 1 del Terme Municipal, per haver
procedit l’interessat a la neteja del solar de referència.

C) EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT AL SR. I.
S. B. PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTRUCTURA RÍGIDA, SENSE LLICÈNCIA
MUNICIPAL AL C. AMADEU VIVES, NÚM. 12 BX. 4
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la retirada
de l’estructura rígida, sense llicència municipal, al c. Amadeu Vives, núm. 12 de La
Pineda, 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 incoat al Sr. I. S. B. per la instal·lació d’una estructura
rígida, sense llicència municipal, al c. Amadeu Vives, núm. 12 bx. 4 de La Pineda.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D) EXPEDIENT TRAMITAT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
RETIRADA D’UNA ESTRUCTURA RÍGIDA DE LA TERRASSA SITUADA AL C.
AMADEU VIVES NÚM. 12 BX .
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en data 19 de març de 2012 adjudicant el
contracte menor d’obres per a procedir a la retirada d’una estructura rígida de la terrassa
situada al c. Amadeu Vives, núm. 12 bx de La Pineda.
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Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que la propietat ha procedit a la retirada
d’una estructura rígida de la terrassa situada al c. Amadeu Vives, núm. 12 bx. de La
Pineda, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 19 de març de
2012, d’adjudicació dels treballs de retirada de l’estructura rígida situada al c. Amadeu
Vives, 112 bx de La Pineda.
SEGON.- Arxivar l’expedient núm. 172/12 per adjudicar el contracte menor d’obres per a
la retirada d’una estructura rígida de la terrassa situada al c. Amadeu Vives, núm. 12 bx.
4 de La Pineda, per haver procedit l’interessat a la retirada de l’estructura rígida sense
llicència municipal.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CONDICIONS PER
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.

A LA

Vist que l’actual contracte del servei de transport escolar dels nuclis de la Pineda i la
Plana als instituts d’ensenyament secundari de Vila-seca finalitzarà a la fi d’aquest curs
escolar, per la qual cosa es fa necessari iniciar un nou expedient de contractació del
servei per al pròxim curs.
Vist el contingut del plec de clàusules econòmico-administratives que regiran el
procediment obert amb varis criteris de selecció, vist l’informe favorable en relació a la
previsió d’existència de consignació pressupostària suficient emès per l’Interventor
Municipal i de conformitat amb allò que disposen els articles 109, 110 i 115 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’apropva el text refós de la llei de contractes del
sector públic, 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 inicialment el plec de clàusules econòmico-administratives que regiran
la contractació del servei de transport escolar dels nuclis de la Pineda i de la Plana als
instituts de Vila-seca durant el curs escolar 2012-2013 mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert amb pluralitat de criteris.
SEGON. Sotmetre el plec de clàusules a informació pública pel termini de vint dies
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant, per tal que s’hi puguin presentar
reclamacions o al·legacions. Transcorregut el període indicat sense haverse’n presentat
cap, l’acord adoptat s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord exprés.
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TERCER. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació, amb una despesa màxima de
65.000 € sense IVA, que es tramitarà de forma ordinària i iniciar el procediment obert
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, amb el ben entès que si es
presenten al·legacions o reclamacions al plec, la licitació s¡ajornarà el temps que resulti
necessari per resoldre-les.
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa TERESA I JOSEP PLANA, EMPRESA
PLANA SL, actual adjudicatària del servei.
CINQUÈ. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin
necessaris per a la tramitació i execució d’aquest acord.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CONSELL
ESCOLAR DE L’INSTITUT RAMON BARBAT MIRACLE PER ACTIVITATS DIVERSES
QUE ES PORTEN A TERME FORA DE L’HORARI ESCOLAR DURANT EL SEGON I
TERCER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2011-2012 ( GENER-JUNY 2012).
Vist que durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012 s’ha de preveure la
continuïtat en el projecte de concessió de subvencions als Consells Escolars i AMPA dels
diferents centres d’ensenyament del municipi per activitats que s’estan desenvolupant a
les escoles fora de l’horari escolar (teatre, dansa, esports, piscines, etc.) i,
Vist que el Consell Escolar de l’Institut Ramon Barbat i Miracle ha presentat una sol.licitud
de subvenció ordinària per portar a terme activitats diverses fora de l’horari escolar al
centre educatiu.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció per import de 2.980 € al Consell Escolar de l’institut
Ramon Barbat i Miracle per a realitzar activitats diverses que es porten a terme al centre
escolar fora del seu horari lectiu durant el segon i tercer trimestre del curs escolar 20112012 (gener a juny de 2012)
SEGON. Aquesta subvenció s’imputaran a càrrec de la partida 2012.14.32100.48900
del vigent pressupost municipal RC 12057.
TERCER. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec
de l’institut, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament per cap concepte.
QUART. Les subvencions pel funcionament normal de l’entitat, han d’estar justificades
per tot el dia 15 de desembre de 2012.
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Les subvencions per actes concrets han d’estar justificades 30 dies naturals després del
darrer dia dels actes concrets.
Transcorregut aquests terminis sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els cartells i
circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord al president del Consell Escolar de l’Institut Ramon Barbat i
Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL CONSELL
ESCOLAR DE L’INSTITUT BARBAT I MIRACLE PER AL SEU FUNCIONAMENT PER
FESTES I PER L’EDICIÓ DE REVISTES DURANT L’ANY 2012.
Vista la sol·licitud de subvenció ordinària presentada pel Consell Escolar de l’Institut
Ramon Barbat i Miracle per diferents adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals,
mobles específics, instal·lacions diverses i altres programacions previstes, així com
també de les festes que portaran a terme i les publicacions mitjançant revistes escolars
durant l’any 2012.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
A) Subvenció per despeses de funcionament.

PRIMER. Concedir una subvenció per import de 569 € al Consell Escolar de l’institut
Ramon Barbat i Miracle per a l’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals,
mobles específics i instal·lacions diverses durant l’any 2012, a càrrec de la partida
2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal RC 12054.
SEGON. Aquesta subvenció queda condicionada a:
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-

Quedaran exclosos els següents conceptes: material fungible, cursets esportius i
organització de festes.

-

Aquestes subvencions les podrà aplicar cada escola, si ho desitja, com a
complement de les que puguin obtenir les corresponents associacions de mares i
pares. El termini per a presentar la sol·licitud finalitzarà finalitzarà el 30 de juny de
2012.

-

La data límit per a presentar els justificants de les subvencions concedides
finalitzarà el dia 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense
haver-les justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.

TERCER. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’ entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a
la Secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord al president del Consell Escolar de l’institut Ramon
Barbat i Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons.
B) Subvenció per festes escolars 2012

PRIMER. Concedir una subvenció al Consell Escolar de l’institut Ramon Barbat i Miracle
per la celebració de les festes tradicionals que porti a terme el centre durant l’any 2012.
Castanyada
Nadal
Carnaval
Sant Jordi
Fi de curs i
Setmana cultural

158 €
197 €
158 €
197 €
197 €

Aquestes subvencions s’imputaran a càrrec de la partida 2012.14.32100.48900
del vigent pressupost municipal RC 12055.
SEGON. Aquestes subvencions queden condicionades a:
-

L’import de la subvenció per a les diferents festes es podrà acumular, si bé de les
sis festes assenyalades, les escoles hauran de fer-ne obligatòriament quatre i els
instituts, tres.
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-

La data límit per a presentar els justificants de les subvencions concedides
finalitzarà el dia 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense
haver-les justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.

-

Només en casos molt excepcionals i justificats, i prèviament a l’informe del
Consell Escolar del centre i l’aprovació de l’Ajuntament, s’acceptarà el canvi de
destinació d’alguna de les subvencions concedides per aquest concepte

-

L’import de la subvenció s’ha de destinar a fomentar activitats que mantinguin i
potenciïn la tradició implicada en cadascuna de les festivitats i signifiquin una
participació activa d’alumnes, professors i pares (ex. confecció de panellets,
elaboració de pessebres, concurs de dibuix o literatura, elaboració de disfresses,
etc).

-

S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “Amb
col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca”.

TERCER. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’ entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a
la Secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord al president del Consell Escolar de l’institut Ramon
Barbat i Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons.
C) Subvenció per a l’edició de la revista escolar l’any 2012

PRIMER. Concedir una subvenció de 350 € al Consell escolar de l’Institut Ramon Barbat
i Miracle per l’edició de la revista escolar per a tot l’any 2012, a càrrec de la partida
2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal. RC 5949.
SEGON. Amb caràcter general aquestes subvencions queden condicionades a:
-

Presentar en cada tirada dues revistes a l’Ajuntament (Comissió d’Ensenyament i
Biblioteca), així com també els justificants perquè se’ls faci efectiva la subvenció,
essent la data límit el 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquests terminis
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
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-

Caldrà que a cada publicació de la revista hi quedi reflectit en lloc ben visible el
logotip de l’Ajuntament de Vila-seca, que serà facilitat a cada centre escolar pel
departament de premsa de l’Ajuntament. I hi ha de figurar el següent text “Amb
La col.laboració de l’Ajuntament de Vila-seca.

TERCER. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’ entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a
la Secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord al president del Consell Escolar de l’institut Ramon
Barbat i Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons.
D) Subvenció per intercanvi d’alumnes any 2012

PRIMER. Concedir una subvenció de 500 € a l’institut Ramon Barbat i Miracle per
despeses d’intercanvi d’alumnes entre la ciutat belga d’Aalst i alumnes de l’esmentat
institut, a càrrec de la partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal RC.
12056
SEGON. La data límit per a presentar els justificants de la subvenció concedida finalitzarà
el dia 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les justificat,
la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i de
Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquests acord al president del Consell Escolar de l’Institut Ramon
Barbat i Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES DE L’INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLE PER AL SEU
FUNCIONAMENT DURANT L’ANY 2012.
Vista la sol.licitud de subvenció ordinària presentada per l’AMPA de l’institut Ramon
Barbat i Miracle per a l’adquisició d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses i altres programacions previstes durant l’any 2012.
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Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció per import de 1063 € a l’AMPA de l’institut Ramon
Barbat i Miracle per a l’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles
específics i instal·lacions diverses durant l’any 2012.
SEGON. Aquesta subvenció s’imputarà a càrrec de la partida 2012.14.32100.48900
del vigent pressupost municipal RC 12058.
TERCER. Aquesta subvenció queda condicionada a:
-

Quedaran exclosos els següents conceptes: material fungible, cursets esportius i
organització de festes.

-

Aquesta subvenció es podrà aplicar cada escola, si ho desitja, com a complement
de les que pugui obtenir el Consell Escolar del centre. El termini per a presentar la
sol·licitud finalitzarà el 30 de juny de 2012.

-

La data límit per a presentar els justificants de les subvencions concedides
finalitzarà el dia 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense
haver-les justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.

QUART. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
l’AMPA sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament per cap concepte.
CINQUÈ. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text: Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
SISÈ. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i de
Polítiques d’Igualtat.
SETÈ. Notificar aquest acord al president/a de l’AMPA de l’Institut Ramon Barbat i
Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE NENS AMB CÀNCER AFANOC, PER LA CAMPANYA POSA’T LA GORRA 2012.

Vista la sol.licitud presentada per AFANOC, Associació de Famílies i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya, en què demana una col.laboració econòmica per la campanya
“Posa’t la gorra” que tindrà lloc el diumenge, dia 3 de juny de 2012 a les instal.lacions del
parc temàtic Port Aventura.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 600 € a AFANOC en concepte de col.laboració a la
campanya “Posa’t la gorra “ de l’any 2012, a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000
del vigent pressupost municipal RC 12034.
SEGON. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
l’entitat, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament per cap concepte.
TERCER. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots
els cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vila-seca”.
QUART. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de juny de 2012.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran conjuntament
amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, així com
també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a AFANOC i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ
BONANIT PER LA CAMPANYA AJUTS SENSE SOSTRE 2012.
Vista la sol·licitud presentada per la Fundació privada BONANIT de Tarragona, entitat que
té cura de les persones sense sostre i indigents de Tarragona i comarques i els procura
durant els mesos de més fred un lloc per dormir, higiene personal, servei de menjador i
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atenció i orientació personal i demana una col·laboració econòmica per assumir els
costos dels servei d’allotjament i menjador durant l’any 2012,
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 1.000 € a la Fundació Privada BONANIT de
Tarragona en concepte de col·laboració per les despeses del servei d’allotjament i
menjador durant l’any 2012, a càrrec de la partida 2012.14. 23000. 48000 del vigent
pressupost municipal RC 12053.
SEGON. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 15 de desembre de 2012.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
TERCER. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria
de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat,
així com també de la difusió i publicitat efectuades.
QUART. Notificar aquest acord a la Fundació Privada BONANIT i a la
Municipal de Fons.

Intervenció

6.7
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
CONCESSIÓ
D’UNA
SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA AL CASAL DE LA DONA DE VILA-SECA PER LA CELEBRACIÓ
DE LA III TROBADA DE PUNTAIRES A VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de subvenció extraordinària presentada en què demana una col·laboració
econòmica per la “III Trobada de Puntaires de Vila-seca” que tindrà lloc el dissabte, dia 2 de
juny de 2012, la regidora delegada proposa a la Comissió Informativa que s’emeti
dictamen favorable.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 250 € al Casal de la Dona de Vila-seca en concepte
de col·laboració econòmica per a la “III Trobada de Puntaires de Vila-seca” a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC 12049.
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SEGON. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de juny de 2012.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els cartells i
circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
TERCER. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’ entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques
d’Igualtat, així com també de la difusió i publicitat efectuades.
QUART. Notificar aquest acord al Casal de la Dona de Vila-seca i a la Intervenció Municipal
de Fons.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT
LINGÜISTIC MITJANÇANT L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ.
Vist que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha lliurat a aquest Ajuntament un
annex al document de data 9 de gener de 2012 i codi C863-01808-001-12 per al
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant
l’organització de cursos de català.
Vist que aquests cursos comporten una aportació econòmica per part de l’Ajuntament de
Vila-seca del 31,10 % del cost total, que representa la quantitat de 2.440,73 €
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 una aportació de 2.440,73 al consorci per a la Normalització
Lingüística per atendre les despeses que comporta el desenvolupament de programes i
actuacions d’acolliment lingüístic amb l’organització de 3 cursos de català, amb dates
d’inici del 9 de gener i de finalització el dia 26 de març de 2012, a càrrec de la partida
2012.14.32100.22606 del vigent pressupost municipal RC 12045.
SEGON. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents que calguin
per a la formalització d’aquest acord.
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TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA DE DUES BEQUES DE MENJADOR
ESCOLAR DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.
Vista la documentació tramesa pel Departament d’Ensenyament on adjunta còpia de la
Resolució de la Directora dels Serveis Territorials de data 10 d’abril de 2012 i que fa
referència a la concessió d’ajuts de menjador als germans El Abdli Reda i El Abdli Iman,
alumnes de l’escola Cal.lípolis, de la Pineda.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir un ajut de menjador als germans Reda i Iman EL ABDLI, alumnes de
l’escola Cal.lípolis amb efectes de 2 de maig i fins el dia 22 de juny de 2012.
SEGON. Aprovar una despesa per import de 262,20 € per atendre el pagament dels
ajuts de menjador per a la beca sencera, a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal RC 12059.
TERCER. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a la interessada, a la directora de l’escola Cal.lípolis, a l’EBAS i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Lloc: Vila-seca. Tarragona
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