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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 de novembre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. 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 29 D’OCTUBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 29 d’octubre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA
COL·LABORACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ PLENA POSTERIOR DE L’AJUNTAMENT.
Atesa que la funció pública de comptabilitat i del control i fiscalització de l’ activitat
econòmica de la Corporació, està reservada a l’Interventor, tenint atribuïda la direcció
dels serveis encarregats per a la seva realització, sense perjudici de les competències
dels òrgans de govern en matèria de tutela dels serveis administratius.
Atesa que l’amplitud de l’exercici de la funcions assenyalades requereixen dels mitjans
personals adients per tal de donar cobertura a unes necessitats de gestió que es posen
de manifest en l’expedient. Vist l’informe de necessitats on es manifesta la causa de la
insuficiència organitzativa de personal qualificat en l’àmbit de la fiscalització i comptabilitat
i mentre no es materialitzi l’ampliació dels mitjans personals i materials amb el que es
disposa per cobrir les tasques preceptives de l’exercici de la funció interventora, s’hauria
d’encarregar l’assistència tècnica de reforç durant el propers 4 mesos, amb una dedicació
mínima de 18 hores setmanals.
Atesa l’oferta tècnica i econòmica presentada per l’empresa Cricap Serveis SL per un
import de 7.980 € més 1.675,80 € en concepte d’IVA fent un total de 9.655,80 €
considerant-se correcte i responen adequadament als objectius i metodologies requerits.
Vist l’informe de la intervenció municipal on s’acredita l’existència de crèdit adequat i
suficient i atenent que escau aplicar la figura del contracte menor de serveis en virtut de
l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del “ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público”.
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.- Adjudicar a l’empresa Cricap Espais SL, el contracte menor de serveis
consistent en l’assistència tècnica per col·laborar en l’exercici de fiscalització plena
posterior de l’Ajuntament de Vila-seca de l’exercici econòmic 2012, per un import de
7.980 € de base imposable, més 1.675.80 € en concepte d’IVA fent un total de 9.655,80 €
SEGON.- Imputar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2012.15.92000.22706
(ADRC-27102) corresponent del pressupost vigent.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cricap Espais SL i al departament
d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012057, 2012058 i 2012059.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 24
d’octubre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012057,
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2012058 i 2012059
respectivament.

per import de 22.932,18; 58.048,30 i 53.935,17 euros,

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA
ELÈCTRICA
EN
BAIXA
TENSIÓ
DE
L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ÒRGANS DE GESTIÓ DEPENDENTS.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 13 d’agost de 2012 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament elèctric en baixa
tensió de l’ajuntament de Vila-seca i els seus òrgans de gestió dependents, mitjançant el
preu com a únic criteri d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a un únic criteri de valoració, d’acord amb el
que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 24 d’octubre de 2012 indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament pel subministrament de referència és la presentada per
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir
a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i
valorada per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat
declarades desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la
millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats
al seu dia, és la presentada per l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, per considerar que
la seva oferta compleix els requisits i condicions exigits en el plec contractual.
SEGON.- Requerir a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, perquè en el termini màxim de
10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i restant exempta de constituir la garantia definitiva,
d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
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TERCER.- Advertir a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al
licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PER A LA VALORACIÓ DE L’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER
COMTE SICART, 67 DE VILA-SECA.
Vista la resolució de l’alcaldia de data 28 de setembre de 2012, proposant la iniciació de
l’expedient d’expropiació forçosa de la finca propietat de les Sres. Maria Fillol Pujals, Josepa
Salvadó Fillol i M. Lurdes Salvadó Fillol, així com l’acord de l’Ajuntament Ple de data 26
d’octubre de 2012, on s’acorda l’aprovació de l’esmentat expedient.
Tenint en compte que s’ha de realitzar una valoració pericial a efectes expropiatoris de
l’immoble ubicat al c. Comte Sicart, 67 de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat pel Sr. A. B. C., per import de 2.000,00 € més 420,00 € en
concepte de IVA fent un total de 2.420,00 €, considerant-se correcte, així com els informes
emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2012.13.15000.6000 RC-26551 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. A. B. C., el contracte menor de serveis consistent en la valoració
pericial de la finca situada al c. Comte Sicart, 67 de Vila-seca, a efectes expropiatoris,
presentant un pressupost per import de 2.000,00 € de base imposable, més 420,00 € en
concepte de IVA fent un total de 2.420,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.420,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.6000 RC-26551 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. A. B. C., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE
LA CALDERA DE L’ESCOLA A. TORROJA MIRET.
Atès que durant la revisió de la sala de calderes de l’Escola Antoni Torroja Miret de Vilaseca, s’han detectat que hi ha unes bombes que no funcionen, donat que els
mecanismes elèctrics que li donen servei estan espatllats.
Vist el pressupost presentat pel Sr. Lluís Enric Roigè, 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 2012.13.32100.21200
RC-26550 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials
i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. Ll. E. R., el contracte menor d’obres per l’arranjament de la
caldera de l’escola Antoni Torroja Miret de Vila-seca, presentant un pressupost per import de
1.050,00 € sense IVA i 220,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.270,50 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.270,50 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 RC-26550 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Ll. E. R. S., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES D’ARRANJAMENT DE
DIFERENTS REIXES INTERCEPTORES D’AIGÜES PLUVIALS EN EL NUCLI URBÀ
DE VILA-SECA.
En el nucli urbà de Vila-seca ens trobem amb cinc indrets on hi ha reixes interceptores
d’aigües pluvials on el pas continuat de vehicles i camions provoca que, al llarg del
temps, es vagin desajustant i, en conseqüència, es deformin i provoquin molt soroll quan
hi passa un vehicle per sobre la reixa.
Els indrets on serà necessari dur a terme l’arranjament són
1 - Rambla de Catalunya / C. Tarragona
2 - C. de la Riera / C. de la Font
3 - C. de la Riera / Av. de la Generalitat
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4 - C. de la Riera / C. de Sant Jordi
5 - C. de la Riera / Carreró de la Riera
S’han sol·licitat dues ofertes econòmiques a empreses especialitzades en aquest tipus
d’obres, essent l’oferta mes avantatjosa el pressupost presentat per l’empresa Sorea SA
per import de 17.698,70 € sense IVA i 3.716,73 en concepte d’IVA, que fan un total de
21.415,43 €, 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 2012.13.15100.61900 RC-26552 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que
per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat
com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts.
111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Sorea SA el contracte menor d’obres per realitzar els
treballs d’arranjament de diferents reixes interceptores d’aigües pluvials a Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 17.698,70 € sense IVA i 3.716,73 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 21.415,43 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 21.415,43 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2012.13.15100.61900 RC-26552 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.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA.
Atès el recurs ordinari 578/2012, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu,
número 2 de Tarragona, interposat per COMUNITAT DE PROPIETARIS EUROPARK DEL
CARRER AMADEU VIVES 11 DE LA PINEDA I FRANCESC ESTEVE SOLÉ, 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. Comparèixer en el recurs ordinari 578/2012, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.
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SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES
DEPENDENTS.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de la telefonia mòbil de
l’ajuntament de Vila-seca i òrgans dependents, que conté la previsió d’existència de
consignació pressupostària suficient, d’acord amb la diligència d’ntervenció de Fons de
data 8 de novembre de 2012.
El cap de Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe en data 7 de novembre de
2012, respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació, d’acord amb
allò que disposa l’article 109, següents i concordants del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de la telefonia
mòbil de l’ajuntament de Vila-seca i òrgans dependents.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 52.000,00
€ (sense IVA) i 10.920,00 € en concepte d’IVA i que fan un total de 62.920,00 € (IVA
inclòs), i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- 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 Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR LES
OBRES DE RENOVACIÓ DE TRES POUS DE CLAVEGUERAM SITUATS A DIFERENTS
CRUILLES DEL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
Es preveu que la Junta de Govern Local en sessió de 12 de novembre de 2012 aprovi la
Memòria valorada redactada per l’oficina tècnica de serveis públics per la renovació de
tres pous de clavegueram situats a diferents cruïlles del nucli urbà de la Pineda. El
pressupost de la Memòria valorada és de 98.849,73 € pressupost net i 20.758,44 € en
concepte d’IVA que fan un total de 119.608,17 € (IVA inclòs).

7

Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 5 de novembre de 2012 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada per a la renovació de tres pous de clavegueram situats a diferents
cruïlles del nucli urbà de la Pineda.
El cap de l’Àrea de serveis públics ha emès informe favorable respecte la tramitació del
corresponent l’expedient de contractació en data 31 d’octubre de 2012, d’acord amb allò
que disposa l’article 109, següents i concordants del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Intervenció de Fons ha emès, en data 8 de novembre de 2012 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2012.13.15100.61900 (ARC-27413) del pressupost municipal.
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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per a la renovació de tres pous de clavegueram situats a diferents
cruïlles del nucli urbà de la Pineda.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 98.849,73
€ pressupost net i 20.758,44 € en concepte d’IVA que fan un total de 119.608,17 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- 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 Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.8 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS SA DE LLICÈNCIA D’OBRES
PER A LA REHABILITACIÓ DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA DELS PAÏSOS
CATALANS, 3 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de SE Correos y Telégrafos SA, de llicència d’obres per a la
rehabilitació del local situat a la Plaça dels Països Catalans, 3 de Vila-seca, 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 a SE Correos y Telégrafos SA, la llicència municipal d’obres núm.
636/12 per a la rehabilitació del local situat a la Plaça dels Països Catalans, 3 de Vilaseca, 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 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.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544102 de data 20.09.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

5.931,52 €
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Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.482,88 €
7.414,40 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.482,88 € 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 MESSER IBÉRICA DE GASES SAU DE LLICÈNCIA DE
DESMUNTATGE I ENDERROC DE LA TORRE DE REFRIGERACIÓ A L’AUTOVIA
TARRAGONA-SALOU, KM. 3,8 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Messer Ibérica de Gases SAU , de llicència d’obres pel desmuntatge
i enderroc de la torre de refrigeració a l’Autovia Tarragona-Salou km. 3,8 de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Messer Ibérica de Gases SAU, la llicència municipal d’obres núm.
635/12 de desmuntatge i enderroc de la torre de refrigeració a l’Autovia Tarragona-Salou,
km. 3,8 de Vila-seca, 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 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.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
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5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544179 de data 20.09.12 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:

1.333,19 €
333,30 €
1.666,49 €

0€

C) SOL·LICITUD DE REPSOL PETROLEO SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LA SUBESTACIÓ ELECTRICA DEL PLA INTEGRAL D’ACTUACIÓ
PER A LA PROTECCIÓ DEL LITORAL. (T- 68)
Vista la sol·licitud de Repsol Petroleo SA , de llicència d’obres de modificació de la
subestació elèctrica del pla integral d’actuació per a la protecció del litoral (T-68), 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 a Repsol Petroleo SA, la llicència municipal d’obres núm. 567/12 de
subsestació elèctrica del Pla integral d’actuació per a la protecció del litoral (T-68),
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 dotze 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.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544061 de data 27.08.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

9.360,00 €
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Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

2.340,00 €
11.700,00 €

0€

D) SOL·LICITUD DE CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA DE LLICÈNCIA
D’OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN MODUL DE “BURGER KING” A L’AVDA. VILA
DEL COMÚ S/N DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Campsa Estaciones de Servicio SA, de llicència d’obres per a la
instal·lació d’un mòdul de “Burger King” a l’avda. Vila del Comú s/n de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a Campsa Estaciones de Servicio SA, la llicència municipal d’obres
núm. 509/12 per a la instal·lació d’un mòdul de “Burger King” a l’avda. Vila del Comú s/n
de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i l’estudi de mobilitat, sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze 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.- 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
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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.
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.- La tanca de protecció al frontal de la façana, haurà de coincidir amb la rotonda, per
tal d’evitar l’accés peatonal incontrolat que es pogués generar. El model de tanca haurà
de ser verificat abans d’instal·lar-la, pels Serveis Tècnics Municipals.
8a.- 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. 543650 de data 26.06.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

10.091,75 €
2.522,94 €
12.614,69 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.522,94 € 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.
E) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. P. F. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE REFORMA I
AMPLIACIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA A LES PARCEL·LES 5 I 7 DEL POLIGON 43
DEL TERME MUNICIPAL.
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Vista la sol·licitud de la Sra. M. P. F. R. , de llicència d’obres de reforma i ampliació de
magatzem agrícola actual de 36,05 m2 útils a 59,89 m2 a les parcel·les 5 i 7 del polígon
43 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 a la Sra. M. P. F. R., la llicència municipal d’obres núm. 611/12 de
reforma i ampliació d’un magatzem agrícola a les parcel·les 5 i 7 del Polígon 43 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 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.- La finca es troba afectada pel Pla Territorial del Camp de Tarragona com a sol de
preservació de corredors d’infraestructures, no obstant d’acord amb els arts. 2.5
Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts i el 2.9 Sòl de protecció
territorial: regulació a l’apartat c), apartat A, es admissible l’autorització d’acord amb la
seva explotació agrícola.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544094 de data 17.09.12 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:

897,95 €
224,49 €
1.122,44 €

0€

4.9
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA PROHOTELES SAU DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NOUS BANYS A LA PLANTA
BAIXA DE L’HOTEL DONAIRE AL CAMÍ DEL RACÓ DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Prohoteles SAU la devolució de la fiança dipositada per
les obres de construcció de nous banys a la planta baixa de l’Hotel Donaire al camí del
Racó de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
B) SOL·LICITUD DEL SR. E. G. F. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. REQUET DE FÉLIX, 11
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:

16

PRIMER. Concedir al Sr. E. G. F. la devolució de la fiança dipositada per l’arranjament de
la façana de l’edifici situat al c. Requet de Félix, 11 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA
CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA HELP DESK DELS
SISTEMES INFORMÀTICS I DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 9 de maig
de 2011, es va adjudicar a l’empresa Infordisa, SA. del servei d’assistència tècnica Help
Desk dels sistemes informàtics, manteniment del programari i maquinari, i de
comunicació de l'Ajuntament de Vila-seca, per període d‘un any a partir de la signatura
del contracte administratiu.
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 3.465,00 euros de conformitat amb la
carta de pagament número d’operació 201100009544, de data 2 de maig de 2011,
mitjançant aval de Caixa d’Estalvis del Penedès, Registrat al Registre Especial d’Avals
amb el núm. 795/11.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
Vista la sol·licitud presentada el 5 d’octubre de 2012 per l’empresa Infordisa, SA.,
sol·licitant la devolució de la garantia definitiva constituïda en l’adjudicació del
procediment esmentat.
Atès que la Disp. Transitòria primera del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que els
expedients adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor es regiran en quan als
seus efectes, compliment i extinció per la normativa anterior .
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en
relació amb el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, respecte a la devolució i cancel·lació de garanties.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal, i la proposta formulada per la Regidoria
de Governació i Serveis, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar a l’empresa Infordisa SA. la garantia definitiva de 3.465,00 euros que
va dipositar en data 02-05-2011, per a respondre del les obligacions derivades del
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contracte per a la prestació del servei d’assistència tècnica Help Desk dels sistemes
informàtics, manteniment del programari i maquinari, i de comunicació de l'Ajuntament de
Vila-seca.
SEGON.- Notificar el present acord a Infordisa, SA i a la Intervenció Municipal.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.

DE

Atesa la Sentència núm. 848/2011 de la Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, recaiguda en rotlle d’apel·lació núm.
182/2010, per la qual s’estima el recurs d’apel·lació interposat per la Sra. C. U. F., contra
la sentència de data 30-3-10, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en auto de recurs de tal classe, i la revoca, tot declarant el dret de la recurrent a que
l’Ajuntament de Vila-seca tramiti la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada i
registrada per l’Ajuntament en data 9-12-2008.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia de data 2 de febrer de 2012, declarant l’admissió a tràmit, la
declaració d’inici del procediment i nomenament d’instructor i secretària en l’expedient de
reclamació d’indemnització econòmica per responsabilitat patrimonial, assenyalat com Exp.
núm. 1001/2008, instat per la senyora C. U. F. contra l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que la reclamació de la Sra. Urrutia ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que l’escrit de reclamació conté els elements que resulten indispensables
(paràmetres d’exercici i d’admissibilitat de l’acció) per a iniciar la tramitació, conforme
estableixen l’art. 6 del RD. 429/1993, de 26 de març, i l’art. 70 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Atès que res no cal objectar en relació amb la legitimació activa de la part reclamant, ni
en quan a la legitimació passiva de l’Ajuntament de Vila-seca, atesa la titularitat de la via
pública a la qual s’imputa la producció del fet que presumptament ha originat la causa del
dany (art. 66.3.l) del D L 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que la interessada acompanya la documentació que ha considerat pertinent als seus
interessos a l’hora de justificar la relació causal entre la lesió soferta i el funcionament del
servei públic implicat, valorant la quantia indemnitzatòria reclamada en 36.147,78 €; i
concretant els mitjans de prova que utilitza en suport al seu dret (documental: informes
mèdics i testifical).
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros.
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Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment.
Atès que la Policia Local informa en data 13-04-12 que no existeix constància de
l’incident al·legat per la reclamant.
Atès que l’àrea de Serveis Públics informa en data 7-05-12, esquemàticament resumit
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan no s’aprecia
més que una mínima imperfecció de la vorera, la qual no és causa suficient per derivar en
caiguda i les conseqüències que es pretenen, ja que el desperfecte apreciat és
superficial, insignificant i no suposava risc de cap mena.
Atès que dintre del termini hàbil d’audiència concedit la reclamant, mitjançant la seva
representació jurídica, va formular escrit d’al·legacions, el qual, en síntesi, reclama que
sigui reconegut el dret de la reclamant a percebre indemnització. No aportant cap nova
dada ni prova que desvirtuï el contingut de les argumentacions tècniques plantejades pels
serveis municipals i, a més, representa una reiteració de les manifestacions efectuades
anteriorment.
Atès que de l’expedient no resulten proves per acreditar que la caiguda fou conseqüència
de l’estat deficient de la vorera.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 15-10-2012, la
qual conclou que és criteri desestimatori per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. Urrutia.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a
resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, el
que segueix:
PRIMER.- No reconèixer el dret a rebre una indemnització i, per tant, desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. C. U. F., Exp. núm.
1001/08, per no donar-se la relació de causalitat entre el funcionament dels serveis de
l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable perquè entri en consideració
la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb
els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del present acord i que
es donen per reproduïts.

19

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessada per al seu coneixement, mitjançant la
seva representació jurídica, amb indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden
interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial
de l’Ajuntament.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT REGLAMENTÀRIA D’HIVERN PER A LA
POLICIA LOCAL.
Atesa la conveniència de reposar l’equipament d’uniformitat d’hivern dels membres del cos
de Policia Local del municipi, per antiguitat i desgast.
Vista la proposta formulada al respecte pel cap de la Policia Local, de la qual en resulta que
de totes les empreses consultades per a la prestació del subministrament, l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa Sastreria Luis Lansac, la qual ofereix la
complerta execució del subministrament necessari pel preu total de setze mil dos-cents
setanta-tres euros i trenta cèntims (16.273,30 €), l’IVA exclòs, i s’ajusta als criteris demanats
per l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de
la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, i disposició addicional segona
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, que només requereix dels mínims establerts al
seu art. 138.3, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD
1098/2001, de 12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD.
2402/1985, de 18 de desembre, de l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa.
Vist l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis
Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Autoritzar la despesa per al subministrament d’uniformitat per als agents de la
policia local d’aquest municipi, amb una despesa màxima de setze mil dos-cents setantatres euros i trenta cèntims (16.273,30 €), IVA exclòs, amb càrrec del la partida
2012.15.13200.22104 (RC 27101) del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Adjudicar l’esmentat contracte menor a l’empresa Sastreria Luis Lansac (NIF
17.816.503-J) pel preu esmentat.
TERCER.- Notificar el present acord al Cap de la Policia Local i a l’empresa adjudicatària
per al seu coneixement i efectes oportuns.
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QUART.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL 20% DE LA TOTALITAT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA CREU ROJA DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat per la Creu Roja Vila-seca, demanant que es faci efectiu l’import
corresponent a la resta de la subvenció que l’Ajuntament va concedir a l’entitat, per a
l’exercici de 2012.
Vist tots els justificants presentats, d’acord amb el que es determina a la clàusula 4a del
conveni signat.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Grals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Acceptar els documents justificatius que s’han presentat.
SEGON.- Aprovar el pagament del 20% de l’import de la totalitat de la subvenció
concedida a la Creu Roja de Vila-seca , que és de 24.000’00 € , a càrrec de la partida
2012.15.17900.48900 (RC 27088) del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar l’acord a la Creu Roja Vila-seca, i a la Intervenció Municipal.

5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DESESTIMAR LES
AL·LEGACIONS FORMULADES CONTRA LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT
SANCIONADOR.

Relació de fets:
1. En dates 15-7-2012 i 22-7-2012 agents de la Policia Local van aixecar actes en les
inspeccions realitzades en l’establiment “Restaurant Sol de Mar” a l’adreça: Plaça Manuel
de Falla, núm. 2 (La Pineda), del qual s’identifica com a titular l’empresa OCIOATOPE,
SL., en haver comprovat l’existència dels fets següents: 1/denuncies prèvies del veïnatge
immediat per l’elevat nivell sonor de les emissions acústiques a l’exterior, 2/ constatació
conforme en el moment de la inspecció en l’exterior de l’establiment estaven en
funcionament sistemes de reproducció musicals en formats d’àudio i 3/ que després de la
inspecció els responsables del local continuaven amb l’activitat musical.
2. Per Decret de 2-8-2012 es va resoldre instruir expedient sancionador contra
l’establiment esmentat.
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3. El 7-8-12, es va notificar a la part interessada l’acord d’inici i d’aplicació del
procediment sancionador regulat pel Decret autonòmic 278/1993, de 9 de novembre,
concedint-li un termini de 10 dies per a formular al·legacions i proposar les proves que
considerés adients. Essent que el dia 16-8-12 el Sr. Jesús Solà Folch formula
al·legacions (RED 5496/12).
3. Per Decret de l’Alcaldia de 3-9-12 es va resoldre convalidar i ratificar el Decret de 2-8-12,
d’incoació d’expedient sancionador contra l’empresa OCIOATOPE, SL. Aquest va ser
notificat a la part interessada el 5-9-12, juntament amb el plec de càrrecs de l’instructor.
Essent que el dia 18-9-12 el Sr. Jesús Solà Folch formula noves al·legacions (RED
5980/12 de 19 de setembre).
4. El 29-10-12 l’instructor de l’expedient formula proposta de resolució de l’expedient
sancionador, en la qual s’acredita que els fets imputats no han estat desvirtuats per proves
ni per les al·legacions formulades per l’empresa denunciada.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient, atesa la proposta de resolució
de l’Instructor, i de conformitat amb allò que estableix l’art. 1.2 del Decret 278/1993, de 9
de novembre sobre el procediment sancionador, l’article 10.2 del Reial Decret 1398/1993,
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la
Potestat Sancionadora, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades per l’empresa OCIOATOPE SL. Contra
el Decret de l’Alcaldia de 3-9-12 pel que es va resoldre convalidar i ratificar el Decret de 28-12, d’incoació d’expedient sancionador contra l’empresa OCIOATOPE, SL. en base a
les argumentacions jurídiques formulades per l’instructor del procediment.

SEGON. Considerar provats, i així es declara en les consideracions jurídiques formulades
per l’instructor nomenat de l’expedient, els fets i les dades consignats en les Actes
d’Inspecció de la Policia Local en dates 15-7-2012 i 22-7-2012 realitzades en
l’establiment “Restaurant Sol de Mar” a l’adreça: Plaça Manuel de Falla, núm. 2 (La
Pineda), del qual s’identifica com a titular l’empresa OCIOATOPE, SL., el contingut de les
quals es donen per reproduïdes atenent al principi d’economia processal, atès que es
troben ajustades a dret.
TERCER. Declarar que els fets abans exposats són constitutius de les infraccions
administratives següents: Reproducció de musica en l’exterior de l’establiment sense
llicència municipal. Tipificada com a greu pels articles 29, 44, 48, i 51 de la Llei 11/2009, de 6
de juliol, procedint la imposició d’una multa econòmica de 1501,00 euros fins a 15.000,00
euros.
QUART. Declarar responsable a l’empresa OCIOATOPE, SL., titular i legal responsable de
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l’establiment “Restaurant Sol de Mar”.
CINQUÈ. Valorades les circumstàncies de la denúncia i el fet que hi ha antecedents
sancionats per motius similars, que atenent especialment al principi de proporcionalitat que
ha de guardar la sanció en relació als fets constitutius de les infraccions comeses, que
s’imposa a l’empresa OCIOATOPE, SL una sanció consistent en el pagament de 1.800,00 €
(mil vuit-cents euros) de multa econòmica.

SISÈ. Notificar la present resolució a la part interessada per al seu coneixement i efectes
oportuns, amb indicació dels recursos que contra la mateixa procedeixin, i a la Intervenció de
Fons municipal.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MIRAMAR LES ILLES PEL FUNCIONAMENT DE
L’ENTITAT.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns Miramar Les Illes de
Vila-seca, amb motiu de la concessió d’una subvenció ordinària per l’exercici de 2012.
Vist l’anterior acord de JGL de data 30 de juliol de 2012 concedint a l’esmentada
Associació una bestreta del 80% de la subvenció concedida per un import de 1.200 €.
Vist l’informe favorable de la Intervenció signat per l’Interventor Municipal de Fons, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar els justificants presentats per l’Associació de Veïns Miramar Les Illes,
corresponents a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local en data 23 d’abril
de 2012, per import de 1.583,4 €
SEGON.- Aprovar el pagament del 20% pendent per un import de 300 € a càrrec de la
partida 2012 14 92400 48900 ADORC 25517.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.2 RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES VA
APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ATURATS DE LLARGA DURADA.
Vist el decret de l’Alcaldia del dia 5 de novembre de 2012 pel qual es va aprovar sol·licitar
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per dur a terme una actuació de formació i
contractació d’aturats de llarga durada que hagin exhaurit la prestació o subsidi per
desocupació d’acord amb l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre, publicada en el DOGC
6237 de 22/10/2012.
Vist que la proposta presentada contempla la formació en els sectors de vigilant de
seguretat i neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, amb una participació de 40
persones que, posteriorment, podran accedir a un contracte de treball per un termini de 6
mesos.
Vist que l’actuació comportarà, a la vegada, la contractació de dos tutors durant un
període 15 mesos i la subcontractació del 80% de la formació professionalitzadora i que
l’import total de l’actuació puja la quantitat de 141.900 euros.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ratificar el contingut del decret de l’Alcaldia del dia 5 de novembre de 2012 pel
qual s’aprova la sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per dur a
terme accions de formació i contractació de 40 persones en situació d’atur de llarga
durada i que hagin exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació.
SEGON.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, a la Intervenció
Municipal i al SOCE.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ PER LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Vistes les diferents reclamacions presentades per diferents pares dels infants usuaris de la
llar d’infants municipal Les Vimeteres contra la resolució de denegació de bonificacions pels
serveis d’escolarització, menjador i hora d’acollida durant el curs escolar 2012-2013.
Vist l’informe emès pel departament d’Ensenyament d’aquest Ajuntament i per l’EBAS en
relació a la situació social i familiar d’alguns dels sol.licitants i,
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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. Acceptar les reclamacions presentades per a l’obtenció de bonificacions en
l’escolarització, acollida i servei de menjador del seu fill/a a les llars d’infants municipals
durant el curs escolar 2012-2013 (octubre 2012 a juny 2013).
Les Vimeteres
De 4 mesos a 1 any
Alumna: E. V. B.
Escolarització, 170 €/mes, bonificació Ajuntament 30%
Menjador, 140 €/mes, bonificació Ajuntament 20%
Aportació Ajuntament
Aportació família

= 51 €/mes
= 28 €/mes
= 79 €/mes
= 231 €/mes

D’1 a 2 anys
Alumna: N. A. R.
Escolarització, 170 €/mes, bonificació Ajuntament, 30%
Menjador, 140 €/mes, bonificació Ajuntament 20%
Acollida, 35 €/mes, bonificació Ajuntament 20%
Aportació Ajuntament
Aportació família

= 51 €/mes
= 28 €/mes
= 7 €/mes
= 86 €/mes
= 259 €/mes

De 2 a 3 anys
Alumna: S. C. L.
Escolarització, 170 €/mes, bonificació Ajuntament, 30%
Menjador, 140 €/mes, bonificació Ajuntament 20%
Acollida, 65 €/mes, bonificació Ajuntament 20%

= 51 €/mes
= 28 €/mes
= 13 €/mes

Aportació Ajuntament

= 92 €/mes

Aportació família

= 283 €/mes
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SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 771,00 € que correspon als mesos d’octubre, novembre i desembre de
2012), a càrrec de la partida 2012.14.32100.227799 del vigent pressupost municipal RC
26549.
TERCER. Notificar aquest acord les persones interessades, a la directora de la Llar
d’Infants Municipal Les Vimeteres i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE REVISIONS DE
BEQUES DE MENJADOR, CURS ESCOLAR 2012-2013.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de setembre de 2012 pel qual es van
resoldre les sol.licituds d’ajuts de menjador pel curs escolar 2012/13.
Vist els recursos presentats contra els acords de denegació o de concessió de ½ beca,
Vistos els informes emesos per L’EBAS i la nova valoració efectuada, d’acord amb la
nova documentació aportada, 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. Estimar els recursos presentats a la concessió de ½ ajut de menjador, així com
els presentats contra les denegades, dels alumnes que s’indiquen a continuació, i que
una vegada realitzada la revisió de l’expedient, passaran a obtenir beca sencera:
A) ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
C. B. N.
C. B. E.
D. A. S.
D. A. Y.
G.G. A.
6,20 x 3 x 33 dies lectius = 613,80 €
3,10 x 2 x 33 dies lectius = 204,60 €
B) SANT BERNAT CALVO
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
G. T. I.
G. S. J.
G. S. J.
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M. O. R.
M. O. A.
3,10 x 5 x 33 dies lectius = 511,50 €
C) LA CANALETA
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
R. R. J.
3,10 x 1 x 33 dies lectius = 102,30 €
D) ESCOLA MESTRAL
BECA SENCERA 6,20 € (alumne/dia)
D. R. J.
R. A. A.
R. A. A.
6,20 x 1 x 49 dies lectius = 303,80 €
3,10 x 2 x 33 dies lectius = 204,60 €
E) ESCOLA LA PLANA
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
C. M. E.
6,20 x 1 x 33 dies lectius = 204,60 €
SEGON. Estimar els recursos presentats a la denegació d’ajut de menjador escolar curs
2012/13, dels alumnes que s’indiquen a continuació, i que una vegada realitzada la
revisió de l’expedient, passaran a obtenir ½ beca:
A) SANT BERNAT CALVO
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
C. V. A.
C. V. A.
3,10 x 2 x 33 dies lectius = 304,60 €
B) MESTRAL
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
R. M. A.
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3,10 x 1 x 33 dies lectius = 102,30 €
C) ESCOLA MIRAMAR
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
C. G. J. F.
D. S. G. E.
F. A. I.
3,10 x 3 x 33 = 306,90 €
D) ESCOLA CAL.LIPOLIS
(2,75 € CCT) (alumne/dia)
A. H. N.
C. H. J. P.
I. P. S. D.
R. P. L.
4 x 2,75 x 33 dies lectius = 363 €
1 x 3,75 x 33 dies lectius = 102,30 €

MITJA BECA 3,10 €
(alumne/dia)
MOKRINI Ayman

E) ESCOLA LA PLANA
MITJA BECA (3,10 € alumne/dia)
C. U. C.
C. U. A.
M. S. A.
C. M. L.
3,10 x 4 x 33 dies lectius = 409,20 €
TERCER. Desestimar el recurs de reposició presentat contra l’acord de denegació i/o de
concessió de 1/2 ajut de menjador pel curs 2012/13 als alumnes següents, per no superar
la puntuació establerta a les Bases:
A) ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
P. C. L.
P. C. A.
B) ESCOLA CAL.LIPOLIS
A. C. C.
A. G. I.
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D.O. M. E.
O. N. D.
G. A. S.
G. A. B.
L. G. I.
M. R. L.
M. P. D.

C) ESCOLA LA PLANA
C. P. C.
C. P. I.

D) ESCOLA MIRAMAR
M. V. A.
M. V. L.
P. V.O.

E) LA CANALETA
D. S. B. H.

QUART. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen, a
efectes de 5 de novembre de 2012, a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000.

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

IMPORT
818,40 €
716,10 €
306,90 €
102,30 €
610,70
465,30 €
613,8 €

RCC
26556
26557
26558
26559
26560
26561
26562

CINQUÈ . Notificar aquest acord a les persones interessades, als directors de les
escoles, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal.
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7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS D’AJUTS DE MENJADOR
DE NOUVINGUTS, CURS ESCOLAR 2012-2013.
Vistes les diferents sol.licituds d’ajuts de menjador escolar presentats per les famílies
d’alumnes nouvinguts i que han formalitzat la seva matrícula als diferents centres
escolars d’educació infantil i primària del municipi per al curs escolar 2012/13, 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 la resolució de les sol.licituds d’ajuts de menjador curs escolar
2012/13, d’acord amb l’establert al punt cinquè de les Bases per a la concessió d’ajuts
individuals per a menjadors per a famílies nouvingudes, amb aplicació dels criteris
establerts al Conveni amb el Consell Comarcal del Tarragonès.
A) ANTONI TORROJA I MIRET
2,75 € (alumne/dia)
B. P. F.
B. P. G.
B. P. G.
2,75 x 3 x 33 dies lectius = 272,25 €
B) CAL.LIPOLIS
2,75 € (alumne/dia)
A. V. A.
A. V. D.
A. V. R.
2,75 x 3 x 33 dies lectius = 272,55 €
C) LA PLANA
2,75 € (alumne/dia)
C. C. E.
2,75 x 1 x 33 dies lectius = 90,75 €
SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen amb
efectes de 5 de novembre de 2012.

ESCOLA
Antoni Torroja i Miret

IMPORT
RCC
272,25 € 26553
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Cal.lipolis
La Plana

272,25 € 26555
90,75 € 26554

TERCER. Aquestes despeses s’imputaran a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000
del vigent pressupost municipal.
.
QUART. Notificar aquest acords a les direccions dels centres escolars del municipi, a
l’EBAS i a la Intervenció municipal e Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD D’AJUT EXTRAORDINARI DE
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN SANT ESTEVE, PER DESPESES DE VIATGES DE
VISITES MÈDIQUES.
Vista la sol.licitud presentada pel president de l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve de Vilaseca, en què demana la concessió d’un ajut extraordinari per atendre el pagament dels
tiquets de visites mèdiques dels usuaris de l’Esplai corresponent al període de juliol a
setembre de 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 extraordinària de 17,30 € a l’Esplai de Gent Gran
Sant Esteve de Vila-seca per atendre les despeses de desplaçaments de les visites
mèdiques dels usuaris de l’Esplai dels mesos de juliol, agost i setembre de 2012 a càrrec
de la partida 2012.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC. 25803.
SEGON. Donar conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament.

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE LLOGUER CORRESPONENTS ALS MESOS DE
MAIG, JULIOL I SETEMBRE DE 2012.
Vista la relació de justificants presentats per diferents veïns del municipi que corresponen
a despeses de lloguer dels seus habitatges, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de lloguer
corresponents als mesos de maig, juliol i setembre de 2012 aprovats per la Junta de
Govern Local de dates 27 d’agost i 1r d’octubre de 2012.
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.103,00 € a càrrec de
la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORD 26543, 26544 i
26545
TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la justificació, d’acord
amb el detall que s’especifica.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES DE L’ACTIVITAT DE TEATRE
INTERESCOLAR, 1R TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2012-2013.
Vist que des de la direcció de l’escola Antoni Torroja Miret, en representació de la resta
d’escoles del municipi, es demana poder realitzar l’activitat de teatre interescolar durant el
primer trimestre del curs 2012-2013 a l’auditori municipal.
Atès que aquesta activitat s’ha de fer efectiva com a despesa municipal, 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 la realització de l’activitat de teatre interescolar a l’auditori municipal els
dies 20, 21, 27 i 28 de novembre.
SEGON. Aprovar la següent despesa:
- Per a la realització de dues obres de teatre “La princesa i el pèsol” i “Ot el Quixot” per
import de 6.732 € a càrrec de la partida 2012.14.32100.22606 del vigent pressupost
municipal RC 27288.
- Pel servei de transport dels alumnes de la Plana i la Pineda per import de 1.240 € a
càrrec de la partida 2012.14.32100.22300 del vigent pressupost municipal
RC.27289.
TERCER. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles del municipi i a la
Intervenció Municipal de Fons.

7.7 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:
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PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en el
dictamen del punt 4.3 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat del dia 22 d’octubre de 2012. L’import total dels ajuts
aprovats és de 2.170,30 euros.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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 general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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