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

DATA:
LLOC:
HORARI:

28 de gener de 2013
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. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.
Excusen la seva absència:
Sr. Xavier Graset Morell
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 EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 21 DE GENER DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 21 de gener de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
MADRID.
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Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 1141 dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Madrid, en relació al recurs interposat per l’Ajuntament contra la Resolució de la
Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autònomas y con las
Entidades Locales en data 25 de gener de 2010. Els regidors membres en resten
assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT
DE L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL CURS 2011-2012 I ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ.
Vist el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment del
funcionament de l‘Escola de Música de titularitat municipal, referit al curs 2011-2012, en
el qual s’estableix que l’aportació del Departament per a l’esmentat curs escolar serà de
54.050,00 euros, a raó de 230 euros per alumne i curs.
Atès que aquest conveni ha d’estar aprovat per l’òrgan competent de la Corporació local
juntament amb l’acceptació de la subvenció.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment del funcionament de l’Escola de
Música corresponent al curs 2011-2012 amb un import de 54.050,00 euros.
SEGON. Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament per al finançament de
l’escola de Música per al curs escolar 2011-2012 i destinar-la a la finalitat per a la qual ha
estat concedida.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i dels documents que
siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Patronat Municipal de
Música.
3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013002 i 2013003.
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La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 21 i 18 de
gener de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013002 i
2013003, per import de 255.328,28 i 38.216,40 euros, respectivament.
3.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT INFORMÀTIC VINCULAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Vista la necessitat d’encarregar el manteniment informàtic consistent en els explicatius
que han de complementar el seguiment administratiu mitjançant un sistema automatitzat
que permeti donar agilització i seguretat jurídica en els processos de la gestió
administrativa en general i econòmica en particular.
Vistos els pressupostos presentats, així com els informes emesos pel responsable
d’informàtica, on s’indica que per les seves característiques es poden conceptuar i
tramitar com a contractes menors.
Vist l’nforme de la Intervenció municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària subordinada al crèdit que per a l’exercici econòmic 2013 autoritzi el
corresponent pressupost.
D’acord amb allò assenyalat i atès l’establiment de competències d’aprovació per aquest
tipus de despeses, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació a l’empresa ORACLE IBERICA, SRL , del contracte
menor dels serveis de suport tècnic per a l’any 2013, de conformitat amb l’oferta
presentada, per import de 601,53 € sense IVA i 126,32 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 727,85 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 12.92000.21600 (RC-898) del
pressupost vigent.
SEGON.- Aprovar l’adjudicació al senyor J. T. C., Informàtic, el contracte menor de
serveis de l’aplicatiu informàtic de gestió pressupostària per a l’any 2013, de conformitat
amb l’oferta presentada, per import de 6.900 € sense IVA i 1449 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 8.349 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 12.92000.21600 (RC-899)
TERCER.- Notificar el present acord als interessats afectats i al departament
d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PADRONS PER A L’EXERCICI DE 2013.
Atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar el padró confeccionat per al cobrament de la taxa de conservació del
cementiri municipal per a l’exercici de 2013
SEGON.- Aprovar el padró confeccionat per al cobrament de la taxa d’entrada de vehicles
(guals) per a l’exercici de 2013.
TERCER.- Sotmetre els esmentats padrons a informació pública.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA ESCOMESA I
COMPTADOR DEFINITIU AL CASTELL DE VILA-SECA.
Vist la necessitat d’encarregar els treballs per realitzar la instal·lació d’una nova
escomesa i comptador definitiu al Castell de Vila-seca, atès que en aquests moments es
subministra aigua des d’un comptador situat a la Plaça de la Constitució de forma
provisional, però des de fa molts anys, transcorren en superfície per tota la finca fins a la
façana de l’edifici. Essent aquesta escomesa del tot insuficient i no reglamentaria, per la
qual cosa es preveu la seva substitució.
Tenint en compte que s’ha sol·licitat un pressupost a Sorea SA, per la realització dels
treballs per a realitzar la instal·lació d’una nova escomesa i comptador definitiu al Castell de
Vila-seca, i vist així mateix el pressupost presentat per import de 4.661,14 € sense IVA i
978,84 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5.639,98 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Sorea SA, 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 amb càrrec a la partida 2013.13.33600.63200
RC-622 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
al 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 per realitzar els
treballs de instal·lació d’una nova escomesa i comptador definitiu al Castell de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 4.661,14 € sense IVA i 978,84 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 5.639,98 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar la despesa de 5.639,98 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2013.13.33600.63200 RC-622 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.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN ELS TREBALLS DE RENOVACIÓ DE TRES
POUS DE CLAVEGUERAM AL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
L’Ajuntament de Vila-seca encarrega la redacció del projecte de renovació de tres pous de
clavegueram en diferents carrers del nucli urbà de La Pineda a l’enginyer municipal de l’Àrea
de Serveis Públics per tal d’evitar enfonsaments a la calçada de les cruïlles de carrer on
conflueixen diferents trams de clavegueres.
En data 3 de desembre de 2012, la Junta de Govern Local aprova definitivament
l’adjudicació de l’obra a l’empresa SOREA, SA . Els treballs estan previstos tinguin inici al
llarg de la tercera setmana del mes de gener de 2013 i té un període d’execució de 3 mesos
aproximadament.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 10 de gener de 2013, on s’indica
que per tal de donar compliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el
reglament sobre obres de construcció RD 1627/1997 de 24 d’octubre de les esmentades
obres, es fa necessari encarregar la contractació d’un servei de coordinació de seguretat i
salut mentre durin els treballs de construcció d’aquests tres pous de clavegueram.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Segicons FV SL, per import de 1.440,00 € més
302,00€ en concepte de IVA fent un total de 1.742,40 €, 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 RC-583 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 Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Segicons FV SL, el contracte menor de serveis consistent
en la coordinació de seguretat en els treballs de renovació de tres pous de clavegueram en
diferents carrers del nucli urbà de La Pineda, presentant un pressupost per import de
1.440,00 € de base imposable, més 302,00 € en concepte de IVA fent un total de 1.742,40 €
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SEGON.- Aprovar la despesa de 1.742,40 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 RC-583 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Segicons FV SL, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A UN
PARTICULAR PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE AL CASC ANTIC DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. F. E. P. del pagament de la subvenció concedida, per la
construcció d’un habitatge al s. Del Racó, 10 de Vila-seca, d’acord amb la llicència
municipal núm. 575/10, concedida per la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de
2010.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i per l’Interventor municipal, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- D’acord amb l’art. 67 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, l’òrgan competent pot
convalidar els actes anul·lables, esmentat els vicis que pateixen.
SEGON.- Convalidar la concessió de la subvenció per import de 3.005,06 € atorgada en
data 4 d’octubre de 2010 al Sr. F. E. P., i aprovar la seva justificació d’acord amb la
documentació que s’acredita en l’expedient, per tal de procedir al seu pagament amb
càrrec a la partida 2013.13.15200.48900 ADO-584 del pressupost municipal, per complir
els requisits indicats a les bases de concessió i ajuts destinats ala rehabilitació
d’habitatges al nucli antic de Vila-seca, aprovades per l’Ajuntament Ple en data 27 de
setembre de 1999.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.4 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE CANALITZACIÓ DE FIBRA ÓPTICA AL COSTAT DE LES
VÍES DE RENFE I L’AUTOPISTA DEL MEDITERRANI.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones SA de llicència d’obres per
a la canalització de fibra òptica a l’encreuament de l’autopista i vies de Renfe costat nord,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta
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formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Fenosa Telcomunicaciones SA la llicència d’obres
municipal núm. 646/12 per a la canalització de fibra òptica junt a les vies de Renfe i
l’Autopista del Mediterrani, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- S’haurà de disposar de l’autorització de Renfe i d’Autopistes si cal.
2a.- S’haurà de comunicar el seu començament al inspector d’obres responsable de
l’Ajuntament, per tal de fer el replanteig de l’obra.
3a.- Es responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament del camí públic.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- 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.

B) SOL·LICITUD DE PALAS PINEDA SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
L’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL C. VERGE DE LA PINEDA, 19 I 21 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de Palas Pineda SL, de llicència municipal per a l’enderroc de l’edifici
situat al c. Verge de la Pineda, 19-21 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Palas Pineda SL, la llicència municipal d’obres núm. 663/12 per a
l’enderroc de l’edifici situat al c. Verge de la Pineda, 19-21 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
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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. 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
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.- 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.
5a.- 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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de conservar l’arcada de pedra del c. Verge de la Pineda, 21, així com el
pedrís de la cantonada del c. Verge de la Pineda, núm. 19 de Vila-seca.
8a.- S’haurà de procedir a una acurada protecció del paviment del carrer durant tota
l’execució de l’enderroc.
9a.- S’haurà de tenir en compte les afectacions a la xarxa de l’enllumenat públic, així com
de telefonia i electrificació.
10a.- 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. 544172 de data 10.10.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
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Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.122,36 €
280,59 €
1.402,95 €

0€

TERCER.- S’haurà de dipositar una fiança 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.

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

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. ISAAC ALBÉNIZ, 13
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C. ISAAC ALBÉNIZ, 13 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris del c. Isaac Albéniz, 13 de devolució de
la fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’habitatge situat al c.
Isaac Albéniz, núm. 13 de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI OBSIDIANA DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
CORNISA DE L’EDIFICI SITUAT AL PASSEIG PAU CASALS, 113 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista 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 la Comunitat de Propietaris de l’edifici Obsidiana de devolució de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la cornisa de l’edifici situat al Passeig
Pau Casals, núm. 113 de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 6 CORRESPONENT A LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE
LLUMENERES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA (2A. FASE).
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2012, d’adjudicació dels
treballs d’adequació de les llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca (2a. Fase).
Vista la certificació núm. 6 presentada per SATEM, en qualitat d’adjudicatària d’aquests
treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 corresponent a les obres compreses al
projecte d’adequació de diferents tipus de llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca
(2a. Fase) realitzats per SATEM, per un import de 70.418,86 € sense IVA i 14.787,96 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 85.206,82 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 OF
31466 del pressupost municipal.

B) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LA
MILLORA I RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DEL NUCLI URBÀ
DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2012, d’adjudicació
de la millora i renovació de la senyalització direccional de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per SENYALES GIROD , SL, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a la millora i renovació de
la senyalització direccional del nucli urbà de Vila-seca, per un import de 151.039,38 €
sense IVA i 31.718,27 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
182.757,65 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15500.61900 OF31508 del pressupost municipal

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ESCOLA LA
PLANA PER ATENDRE LES DESPESES D’UNA SEGONA MONITORA DE
MENJADOR DE L’ESCOLA DURANT EL 2N I 3R TRIMESTRE DEL CURS ESOCLAR
2012-2013.
Vist que s’ha de continuar amb el servei d’una segona monitora de menjador a l’escola La
Plana durant el segon i tercer trimestre del curs escolar 22012-2013, ja que es manté el
mateix nombre d’alumnes que gaudeixen del servei de menjador.
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 2.127 € al Consell Escolar de l’escola La Plana per
atendre una part de les despeses que comporta la contractació d’una segona monitora de
menjador de l’escola durant el segon i tercer trimestre del curs 2012-2013 (gener a juny
de 2013), a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC
613.
SEGON. Les despeses que comporti aquesta activitat aniran totalment a càrrec de
l’escola, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament per cap concepte.
TERCER. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de juny de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
QUART.- 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, Formatius i Polítiques
d’Igualtat.
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CINQUÈ. Notificar aquest acord a la directora de l’escola La Plana i a la Intervenció
Municipal de Fons.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA I L’AJUNTAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT
DE PROGRAMES I ACTUACIONS D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC 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 2.213,70 €
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 2.213,70 € 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’ 1 d’octubre i de finalització el dia 13 de desembre de 2012, a càrrec de al
partida 2013.14.32100.22606 del vigent pressupost municipal RC 611.
SEGON. – Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents que calguin
per a la formalització d’aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT
DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, CURS 2011-2012 I APROVACIÓ DEL
CONVENI.
Vista la proposta de conveni a signar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment
del funcionament de les llars d’infants municipals “Fartets” i “les Vimeteres” corresponent
al curs 2011-2012, mitjançant el qual es fixa que el mòdul per alumne escolaritzat de zero
a tres anys és de 1.300,00 euros, amb el límit de la capacitat autoritzada.
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Atès que l’import subvencionat és el següent:
Centre
Alumnes
Llar d’infants Fartets
37
Llar d’infants les Vimeteres 61

Import
48.100’00 €
79.300’00 €

Vist el contingut i les condicions del conveni pel que fa a la tramesa de documentació per
tal de justificar la subvenció, 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 el conveni amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment
del funcionament de les llars d’infants municipals “Fartets” i “les Vimeteres” corresponent
al curs 2011-2012.
SEGON. - Acceptar les subvencions del curs 2011-2012 que s’indiquen a continuació per
tal de destinar-les a la minoració de les quotes que suporten les famílies pel servei
d’ensenyament d’infants de zero a tres anys:
Llar d’infants Fartets
48.100’00 €
Llar d’infants les Vimeteres 79.300’00 €
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del Conveni i trametre la
documentació que s’esmenta en el redactat del conveni al Departament d’Ensenyament
per tal de percebre la totalitat de la subvenció.
QUART. Trametre la documentació que s’esmenta en el redactat del conveni al
Departament d’Ensenyament per tal de percebre la totalitat de la subvenció.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i a la Intervenció
Municipal de Fons.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES D’AJUTS DE MENJADORS
ESCOLARS CORRESPONENTS AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DEL CURS
ESCOLAR 2012-2013 ( GENER A JUNY 2013).
Atesa la necessitat d’aprovar la despesa corresponent als ajuts dels menjadors escolars
del segon i tercer trimestre del curs 2012/13 i
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:
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PRIMER. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Antoni Torroja I Miret
corresponent al segon i tercer trimestre del curs escolar 2012/13 (gener a juny de 2013),
per import de 33.213,60€ a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent
pressupost municipal RC 614.
SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Sant Bernat Calvó
corresponent al segon i tercer trimestre del curs escolar 2012/13 (gener a juny de 2013),
per import de 26.387,2 € a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent
pressupost municipal RC 615.
TERCER. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Mestral corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2012/13 (gener a juny de 2013), per import de
15.349,6 € a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal
RC 616.
QUART. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Miramar corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2012/13 (gener a juny de 2013), per import de
24.998,4 € a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal
RC 617.
CINQUÈ. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola La Canaleta
corresponent al segon i tercer trimestre del curs escolar 2012/13 (gener a juny de 2013),
per import de 4.704,00 € a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent
pressupost municipal RC 618.
SISÈ. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Cal.lípolis corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2012/13 (gener a juny de 2013), per import de
13.686,4 € a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal
RC 619.
SETÈ. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola La Plana corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2012/13 (gener a juny de 2013), per import de
11.127,20 € a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal
RC 620.
VUITÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles del municipi, a l’EBAS i a la
Intervenció Municipal de Fons.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT DE MENJADOR
PROPOSAT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER A DOS ALUMNES DE
L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS.
Vista la documentació tramesa pel Departament d’Ensenyament, Equip d’Assessorament
i Orientació Psicopedagògica EAP T-07 Tarragonès (sector B) de data 30 de novembre
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de 2012 , on demana que dos fills menors d’edat de la família de L. O. puguin gaudir de
l’ajut de menjador per garantir l’assistència dels menors 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 beca sencera de menjador a M. E. de L. O. i D. F. de O. per al
menjador de l’escola Cal.lípolis amb efectes del dia 1r de desembre de 2012 i fins a la
finalització del curs escolar 2012-2013
SEGON. Aprovar la despesa corresponent per un import de 1.550 € a càrrec de la
partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC 353.
TERCER.
Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament, als interessats, a
l’escola Cal.lípolis i a la Intervenció Municipal de Fons.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS D’AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
l’EBAS ha emès per a cada una d’elles d’acord amb les bases que regulen aquest tipus
d’ajuts, vist l’informe de la Intervenció Municipal i el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en el
dictamen del punt 3.3 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat del dia 21 de gener de 2013. L’import total dels ajuts
aprovats és de 7.260,80 euros.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR CONTINUITAT AL SERVEI DE NETEJA DEL
LOCAL I LES INSTAL·LACIONS ANNEXES DE L’ESPLAI DE GENT GRAN SANT
ESTEVE DE VILA-SECA.
Vist l’acord d’adjudicació del servei de gestió, vigilància i manteniment de l’Esplai de Gent
Gran Sant Esteve, de Vila-seca, aprovat per la Junta de Govern Local el dia 7 de maig de
2012, a favor del Sr. M. A. T. G..
Atès que LA CAIXA ha manifestat el seu interès en què aquest servei que presta el Sr. T.
G. continuï per un any més amb les mateixes condicions econòmiques.

15

Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, això que segueix:
PRIMER. Donar continuïtat al servei de neteja del local i de les instal·lacions annexes a
l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve prestat pel Sr. M. A. T. G..
SEGON. Aquest servei estendrà el seus efectes des del dia 1 de gener de 2013 fins el
31 de desembre de 2013, a no ser que LA CAIXA comuniqui abans la finalització del
servei.
TERCER. Aprovar la despesa pel servei de neteja per import de 450 € mensuals IVA
INCLÒS, que fa un total anual de 5.400 €, a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000
del vigent pressupost municipal RC.579
QUART. Notificar aquest acord al Sr. M. A. T. G., a LA CAIXA, a la Junta de l’Esplai de
Gent Gran Sant Esteve i a la Intervenció Municipal de Fons.
5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS
CENTRES OBERTS DE VILA-SECA, LA PLANA I LA PINEDA.
Vistes les propostes presentades pels educadors/es de carrer de l’EBAS, on s’hi adjunten
els projectes de funcionament i activitats previstes, així com els seus pressuposts per a
l’any 2013 per als tres centres oberts del municipi de titularitat municipal,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, això que segueix:
PRIMER. Aprovar els projectes de funcionament dels centres oberts de Vila-seca, la
Plana i La Pineda, així com la seva previsió de despeses per a l’any 2013.
Vila-seca,

9.000 euros

La Plana,

5.000 euros

La Pineda, 6.000 euros
SEGON. Aquestes despeses s’imputaran a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal RC 585, 586 i 587.
TERCER. Notificar aquest acord a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de Fons.
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6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABOBAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE AL DESPESA PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS DE CATALOGACIÓ I LOCALITZACIÓ DE DOCUMENTS A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Vist el pressupost presentat per l’empresa “DOC6 Consultores en recursos de
información” per dur a terme treballs de catalogació de fons bibliogràfic i tasques de
buidatge i localització del fons de col·lecció local, i vist l’informe favorable de la
Intervenció de Fons Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultural,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar una despesa de 3.873,94 € (IVA inclòs) pels treballs de catalogació i
localització de fons bibliogràfic i tasques de buidatge i manteniment del fons de col·lecció
local amb càrrec a la partida 2013 15 92000 22706 (RC-581) del pressupost municipal.
SEGON. Encarregar aquests treballs a l’empresa “DOC6 Consultores en recursos de
información” d’acord amb el projecte presentat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal.

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
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