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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 de febrer de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
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 Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde

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 5 DE FEBRER DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 5 de febrer de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PADRONS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE
2014.

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 padró confeccionat per al cobrament de la taxa de conservació del
cementiri municipal per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Aprovar el padró confeccionat per al cobrament de la taxa d’entrada de vehicles
(guals) per a l’exercici de 2014.
TERCER.- Sotmetre els esmentats padrons a informació pública.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ ORDINÀRIA PER A L’EXERCICI DE
2014 AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT DEL CAMP DE TARRAGONA.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2007, va ésser
aprovada l’adhesió del municipi de Vila-seca al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona.
Vist que el passat 26 de novembre el Consell plenari de l’esmentat consorci, aprovà el
pressupost i les aportacions ordinàries per a l’exercici de 2014 aplicables als Ens Locals
que formen part del Consorci.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària anual de 72.633,23 € per a l’exercici 2014, al
Consorci per a la gestió del TDT del Camp de Tarragona. Aquest pagament es farà
trimestralment per imports de 18.158,31 €, en compliment del que es preveu als Estatuts
de l’esmentat consorci.
SEGON.- Aprovar el pagament del 1r termini per import de 18.158,31 € de l’esmentada
aportació, a càrrec de la partida 2014.94200.46600 del vigent pressupost. (AD-1843 ).
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la gerència del Consorci i a la Intervenció
municipal de fons.
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3.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014009, 2014011 I 2014012.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 31 de
gener i 3 de febrer de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms.
2014009, 2014011 i 2014012, per import de 13.844,26; 135.159,67 i 113.353,58 euros,
respectivament.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME EMÈS PELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS EN RELACIÓ AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN PONT SOBRE
LES RIERES DE L’ABEURADA I LA BOELLA A LA CARRETERA TV-3146 AL TERME
MUNICIPAL.
La Diputació de Tarragona ha tramés a l’Ajuntament de Vila-seca un exemplar del
Projecte de referència per al seu informe. El projecte ha estat redactat pel Servei
d’Assistència al Territori de la pròpia Diputació, sota la direcció de l’enginyer de CCP Sr.
Joan Zaballos.
L’objecte del projecte és el disseny a nivell constructiu de l’obra de fàbrica del pont i obres
complementàries que cal construir en l’actual carretera TV-3146 per damunt de l’últim
tram de la nova canalització -a cel obert- de les rieres de l’Abeurada i de la Boella.
L'arquitecte municipal, en el seu informe de 27 de gener de 2014, informa en relació al
projecte, en relació a la possible afectació als voltants de la Torre de Virgili, així com a les
obres sol.licitades per l’Autoritat Portuària, 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 i assumir com a propi l'informe redactat per l'arquitecte municipal en
relació al projecte de “Construcció d’un pont sobre les rieres de l’Abeurada i la Boella a la
carretera TV-3146” i, per tant, formular les propostes i suggeriments que en ell s’indiquen.
SEGON. Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, adjuntant una còpia de
l’esmentat informe dels Serveis Tècnics Municipals.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PER A LA
NETEJA DE CABINES SANITÀRIES WC DE LA PLATJA DE LA PINEDA I LA PLATJA
DEL RACÓ PER LA TEMPORADA 2014.
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Vista la necessitat d’encarregar la neteja interior i exterior de les cabines sanitàries WC de la
Platja de la Pineda i la Platja del Racó per la temporada 2014, segons informe del Cap de
l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Granitos Pérez SL, per import de 8.926,58 €
sense IVA i 1.874,58 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.801,16 € (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 2014.13.17900.21000 AD-2011 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 Granitos Pérez SL, el contracte menor de serveis per a la
neteja interior i exterior de les cabines sanitàries WC de la Platja de la Pineda i Platja del
Racó, per la temporada 2014, presentant un pressupost per import de 8.926,58 € sense IVA
i 1.874,58 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.801,16 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.801,16 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2014.13.17900.21000 AD-2011 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Granitos Pérez SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER DE DOS VEHICLES PER DONAR ASSISTÈNCIA
ALS PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS.
En el transcurs de l’any 2014, per iniciativa de diferents administracions: Ajuntament de
Vila-seca, Departament de Treball i Ocupació i Consell Comarcal del Tarragonès, es
promouen plans d’ocupació que tenen com a finalitat promoure la contractació laboral de
persones aturades del nostre municipi per a la realització d’actuacions de caràcter
temporal en tasques d’interès general, centrades en el manteniment i conservació de la
via pública.
Per tal de facilitar la mobilitat del personal i les eines i equips de treball que en
determinats moments poder superar una vintena de persones es fa necessari la
disponibilitat de vehicles tipus furgó o equivalent. Per tant es proposa un lloguer de febrer
fins a desembre de 2014, incloent quilometratge il·limitat i assegurança a tot risc.
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Vist el pressupost presentat per l’empresa Agrotarraco SL, pel lloguer de dos furgons per un
import de 350,00 €/mes per import de 7.700,00 € sense IVA i 1.617,00 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 9.317,00 € (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
2014.14.24100.22699 AD-2340 del pressupost municipal, 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 Agrotarraco SL, el contracte menor de servei de lloguer de
dos furgons per un import de 350,00 €/mes, presentant un pressupost per import de
7.700,00 € sense IVA i 1.617,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 9.317,00 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 9.317,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.14.24100.22699 AD-2340 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Agrotarraco SL al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE I DIRECCIÓ
D’OBRA PER A LA PAVIMENTACIÓ DEL PÀRQUING SITUAT AL C. VALENTÍ
ALMIRALL I AV. GENERALITAT DE VILA-SECA.
Es proposa el condicionament de l’actual paviment de sauló del pàrking, que es troben en
mal estat a causa de l’arrossegament de fins d’arena en episodis de fortes pluges, el que
afavoreix l’aparició d’escòrrecs i clots. Aquesta millora consistirà en la substitució
d’aquest paviment de sauló per un altre de més resistent a base d’aglomerat i formigó.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Esencat Fractal SL, pels treballs esmentats per
import de 4.484,00 € sense IVA i 941,64 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5.425,64 €
(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 2014.13.15000.61900 AD-1845 del
pressupost municipal, 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
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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 Esencat Fractal SL, el contracte menor de serveis
d’assistència tècnica per l’elaboració d’un projecte i direcció d’obra per a la pavimentació del
pàrking situat entre el c. Valentí Almirall i Avda. de la Generalitat de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 4.484,00 € sense IVA i 941,64 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 5.425,64 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.425,64 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-1845 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Esencat Franctal SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE CODIS QR PER INSTAL·LAR EN ELS TÒTEMS
PERSONALITZATS DE SENYALITZACIÓ DE MONUMENTS DEL MUNICIPI.
Donada la voluntat de procedir a la senyalització dels diferents monuments del municipi,
els serveis tècnics municipals van dissenyar un tòtem tipus, per tal d’informar als vianants
de les característiques dels mateixos. Aquests elements porten informació gravada amb
una placa d’acer inoxidable, tant pel que fa a la descripció del monument com informació
en codi QR personalitzat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Hispano Seafood SL, per la fabricació i també
instal·lació de 15 unitats de tòtems personalitzats de senyalització de monuments dels
municipi, que ascendeix a la quantitat de 2.540,00 € de base imposable, més 533,40 € d'IVA
al 21%, fent un total de 3.073,40 € (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 les partides
2014.13.15500.61901 AD-2342 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:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Hispano Seafood SL,
el contracte menor de
subministrament i també instal·lació de codis QR als tòtems personalitzats de senyalització
de monuments dels municipi, presentant un pressupost per import de 2.540,00 € sense IVA
i 533,40 € en concepte d’IVA, fan un total de 3.073,40 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 3.073,40 € (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2014.13.15500.61901 AD-2342 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Hispano Seafood SL, al departament de
serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. A. M. O. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE FINALITZACIÓ DEL
TRAM DE L’ESTRUCTURA DEL SOSTRE DE L’EDIFICACIÓ EXISTENT EN LA
PARCEL·LA 37 POLIGON 45 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per la finalització de les obres de
reforma de l’habitatge situat a la parcel·la 37 del polígon 45 del Terme Municipal, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. A. M. O., la llicència municipal d’obres núm. 278/02 per a la
finalització del tram de l’estructura del sostre de l’edificació existent a la parcel·la 37
polígon 45 del Terme Municipal, 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. 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
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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.- 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. 633111 de data 09.09.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

96,00 €

Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

96,00 €

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.

B) SOL·LICITUD DEL SR. J. W. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER REALITZAR UN
TANCAMENT AL P. PAU CASALS, NÚM. 81 LOCAL 5 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a realitzar un tancament al P.
Pau Casals, núm. 81 local 5 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir al Sr. J. W. la llicència municipal d’obres núm. 873/13 per a
realitzar un tancament al P. Pau Casals, núm. 81 local 5 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. 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 replegar o desmuntar el tancament del tendal. Així mateix s’haurà de
garantir el desmuntatge de tots els elements de la terrassa en el seu cas.
8a.- S’haurà de garantir el tancament del local independentment del tendal.
9a.- S’haurà de tramitar i ser favorable la llicència d’activitat.
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. 633778 de data 10.12.13 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

120,00 €

Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

120,00 €

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.
4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. M. A. C. M.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a l’eliminació dels
elements de perill de la façana, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Sra. M. A. C. M. per ordenar
l’arranjament de la façana i barbacana del c. Sant Antoni, núm. 58 de Vila-seca, ja que ja
ha procedit a l’eliminació del elements de perill.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL PLA AGRUPAT DE
FORMACIÓ CONTÍNUA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA PER A L’ANY 2014.

Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, i
Lleida i Tarragona, amb la col·laboració dels consells comarcals de la demarcació de
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Barcelona i les organitzacions sindicals de CC.OO: i UGT, porten a terme el Pla Agrupat de
Formació Contínua per el 2013
Atès que l’objectiu que es proposa és obtenir recursos per a la formació del personal
funcionari i laboral dels ens locals i la selecció d'accions formatives per tal d' aconseguir
millores en les condicions del seu lloc de treball al servei del ciutadà, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona per a l’any 2014
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona i a la representació sindical.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INCORPORACIÓ D’UN ALUMNE DE LA URV AL
CENTRE DE FORMACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES.
Vist el conveni de col·laboració signat el dia 3 de juny de 2003, entre l’Ajuntament de Vilaseca i la Facultat de Cìències Jurídiques de la Universitat Rovira Virgili de Tarragona, per a
la realització de pràctiques dels alumnes.
Vist la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de formació
per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord amb el
programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació i vista la
comunicació de l’URV proposant la incorporació de l’alumne F. M. A., en virtut de les
facultats que em confereix la vigent legislació, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la incorporació de l’alumne F. M. A. al Centre de Formació Municipal de
l’Ajuntament de Vila-seca per a la realització de les pràctiques de Relacions Laborals i
Ocupació, amb les condicions i terminis que s’estipulen en el text de l’ esmentat conveni i
durant el termini comprès entre el dia 3 de febrer a 23 de maig de 2014.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, al
Centre Municipal de Formació i a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3 INFORME EN ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) SOL·LICITUD EFECTUADA PER LEISURE PARKS SA AMB A79496394, DE
MODIFICACIÓ DE LA PLATAFORMA ELEVADORA A LA PISCINA DEL DOFINARI,
LLICÈNCIA DE CANVI NO SUBSTANCIAL QUE VA SER CONCEDIDA EN DATA
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27/05/2013, SITUADA A L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS, S/N PARC AQUOPOLIS DE
LA PINEDA,
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals i l’informe favorable de la Ponència Comarcal d’Avaculació Ambiental (PCAA)
del Consell Comarcal, han informat favorablement l’activitat, i vist els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a LEISURE PARKS SA A79496394, la modificació de la
plataforma elevadora a la piscina del dofinari, incorporant aquest canvi no substancial a la
llicència concedida per acord de Junta de Govern Local de data 27/05/2013.
SEGON.Notificar aquest acord a l’interessat i a la Ponència Comarcal d’Avaculació
Ambiental (PCAA) del Consell Comarcal.

B) SOL·LICITUD EFECTUADA PER LEISURE PARKS SA AMB NIF. A46250056, D’UN
CANVI NO SUBSTANCIAL CONSISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ZONA
D’INTERACCIÓ AMB ANIMALS AL PARC AQUÀTIC SITUAT A L’ADREÇA PS. DE PAU
CASALS, S/N PARC AQUOPOLIS DE LA PINEDA.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals i l’informe favorable de la Ponència Comarcal d’Avaculació Ambiental (PCAA)
del Consell Comarcal, han informat favorablement l’activitat, i vist els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a LEISURE PARKS SA A79496394, llicència d’un canvi no
substancial consistent en la instal·lació d'una zona d’interacció amb animals al parc
aquàtic situat a l’adreça Ps. de Pau Casals, s/n parc aquopolis de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.610,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 544706), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Notificar aquest acord a l’interessat i a la Ponència Comarcal d’Avaculació
Ambiental (PCAA) del Consell Comarcal.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES
CONDICIONS DERIVADES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT L’ANY
2013, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
D’HABITATGES (JOVES).
Vist l’acord rebut de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, d’aprovació de les condicions
derivades del conveni de col·laboració subscrit l’any 2013, entre l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya i el Departament de Benestar i Família, mitjançant la Direcció General de
Joventut, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges (joves), pel
que fa a l’assignació de l’aportació corresponent a l’Ajuntament de Vila-seca, de 9.804,00
€ per l’exercici de 2013.
Atès el pacte tercer de l’esmentat acord pel que fa a la presentació de la justificació,
mitjançant certificació emesa per l’Ajuntament , de les despeses del personal destinat a
les tasques del servei d’habitatge.
Vist l’acord relatiu a l’acceptació de les condicions derivades del conveni subscrit l’any
2013, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar l’assignació de 9.804,00 € atorgada per l’Agència de l’Habitatge amb
l’objecte de contribuint parcialment al finançament dels costos del personal de la Borsa de
Mediació i garantir l’atenció especifica a les persones joves en matèria d’habitatge.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord d’acceptació de les
condicions derivades del conveni de col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de
Catalunya i el Departament de Benestar i Família, i de tots aquells documents necessaris
per a la formalització d’aquest acord.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
Intervenció Municipal de Fons.

a la

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA DEL
PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT, CONVOCATÒRIA 2013.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa d’experiència professional
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació 2013”, d’acord amb l’Ordre
EMO/270/2013, de 28 d’octubre, de modificació de l’Ordre EMO/293/2012, on hi ha
previst la realització d’un curs d’auxiliar de restauració.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar
l’ocupabilitat, donant formació i oportunitats d’inserció laboral, de les persones joves en
situació d’atur.
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Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contracte del sector Públic, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització del curs d’auxiliar de restauració, amb els blocs d’
auxiliar de sala i auxiliar de cuina, amb un total de 240 hores, com a formació
professionalitzadora del Programa Joves per l’Ocupació, convocatòria 2013.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particular per a la contractació del
servei mitjançant procediment negociat.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
23.400,- € (IVA INCLÓS), a càrrec de la partida 14 24100 22699 A 1917 del pressupost
de l’ any 2014, i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
QUART.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat, amb allò que
disposa l’article 178 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’UNA NOVA SOL·LICITUD DE
BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Vista la sol·licitud presentada pel senyor M. E. C. V. per a demanar bonificació pels serveis
d’escolarització i menjador de les tarifes de la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el
curs escolar 2013-2014.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
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, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
PRIMER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs
escolar 2013-2014 (gener a juliol de 2014)
Alumne: Aarón Cordova Cuello
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30%, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 553 euros que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 79 euros x 7 mensualitats de gener a juliol de
2014 = 553 €

A càrrec de la partida 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal AD 1761.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles 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, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, amb data 13 de gener de 2014, per un
import total de 477,00 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 AD 48 del vigent
pressupost municipal.
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Els ajuts marcats amb una asterisc queden condicionats al fet d’estar al corrent de
pagament dels tributs municipals.
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de juny de 2014. Transcorregut
aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret
del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser factures originals,
signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
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.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è. 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,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.02.20 12:57:42 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

16

