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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya, presidenta
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.

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 1 D’OCTUBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 1 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES,
EXERCICI DE 2011.
Vista la sol·licitud presentada per CENTRE DE SERVEIS DENTALS VILA-SECA, SL, on
demana l’anul·lació de la taxa d’escombraries domiciliàries, corresponent a l’habitatge situat
a l’av. Ramon d’Olzina, núm. 44-1-1, per tractar-se d’una clínica dental, satisfent, anualment,
la corresponent taxa de locals comercials.
Atès l’informe de la Unitat de Rendes, en què s’indica que l’activitat es troba donada d’alta
del padró de locals comercials, 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.- DATAR per l’Oficina de BASE, gestió d’ingressos locals, el rebut de la taxa
d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2012, de l’immoble situat a l’av. Ramon
d’Olzina, 44-1-1 propietat de CENTRE DE SERVEIS DENTALS VILA-SECA, SL per satisfer,
anualment, la taxa de locals comercials per l’activitat de clínica dental.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012049, 2012050 I 2012051.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 25 i 26 de
setembre i 3 d’octubre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms.
2012049, 2012050 i 2012051, per import de 253.132,97; 107.131,61 i 154.942,94 euros,
respectivament.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS IMPORTS DE LA QUOTA GLOBAL
CORRESPONENT A LLICÈNCIES D’OBRES MENORS DINS DEL CONVENI
SUBSCRIT AMB L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA.
Vist el conveni actualment existent entre l’Ajuntament i l’Associació Empresarial Química de
Tarragona, on es proposa una quota global anual compensatòria de les llicències d’obra
menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents indústries químiques ubicades en el
terme municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar els imports de la quota global anual compensatòria de les llicències
d’obra menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents indústries químiques,
corresponents a l’exercici de 2012, amb la següent distribució:
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ERCROS, SA ( VIL-2)................................................ 5.737 €
ERCROS, SA (VIL-1).................................................. 3.869 €
BAYER MATERIALSCIENCE, SL.............................. 3.603 €
MESSER CARBUROS, SA ........................................ 2.450 €
CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA.................. 3.104 €
REPSOL YPF ............................................................. 3.603 €
TOTAL ........................................................................ 22.366 €

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a les indústries químiques interessades.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE QUANTITAT AL CENTRE
RECREATIU I TURÍSTIC.
Vist l’informe de la Intervenció, en el que es manifesta que de conformitat amb els vigents
estatuts del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic, els ingressos que provenen de la
fiscalitat dintre de l’àmbit de l’esmentat Consorci, s’ingressaran al seu pressupost, per
després ésser repartits a parts iguals entre els Ajuntaments integrants del mateix, és a dir,
Vila-seca i Salou, i que actualment, a conseqüència únicament de la domiciliació fiscal de
Port Aventura Entertainment, SA en determinats tributs, els ingressos van primer i
directament a les arques de l’Ajuntament de Vila-seca, tal com els de l’Impost de circulació
de vehicles, i l’IAE, i en aquests moments, la situació és la següent:
Impost municipal de circulació de vehicles 2012
Ingressat per Port Aventura Entertainment, SA
deducció premi cobrament (2,5%)
TOTAL LÍQUID IMCV-2012

5.588,78 €
139,72 €
5.449,06 €

IAE 2012
Ingressat per Port Aventura Entertainment, SA
deducció premi cobrament (2,5%)
TOTAL LÍQUID IAE 2012

274.742,90 €
6.868,57 €
267.874,33 €

Atès l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar el pagament al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de l’Impost de
circulació de vehicles satisfet per Port Aventura Entertainment, SA de l’exercici de 2012 per
import de 5.449,06 €.
SEGON.- Aprovar el pagament al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de l’Impost sobre
activitats econòmiques satisfet per PAE, SA de l’exercici de 2012, per import de 267.874,33
€.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’interessat.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE
LES INSTAL·LACIONS DE GAS I CALEFACCIÓ A LES ESCOLES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA.
Vista la necessitat de realitzar el manteniment preventiu per donar compliment als
requeriments de la instrucció tècnica IT 3 del Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els
edificis, aprovat per RD 1027/2007 de 21 de juliol, en les instal·lacions de gas i calefacció
a les Escoles d’educació infantil i primària, Antoni Torroja i Miret, Sant Bernat Calvó,
Mestral i La Plana.
Vist el pressupost presentat per l’empresa LL.E. 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-24056) 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 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 LL.E.Roigè, el contracte menor d’obres de manteniment de
les instal·lacions de gas i calefacció a les Escoles d’Educació Infantil i Primària, Antoni
Torroja i Miret, Sant Bernat Calvó, Mestral i La Plana, pel curs 2012-2013, presentant un
pressupost per import de 3.267,00 € sense IVA i 686,07 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 3.953,07 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.953,07 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 (RC-24056) del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a LL.E. Roigè, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA
DIRECCIÓ D’OBRA CORRESPONENT A LA RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ
DIRECCIONAL DE VILA-SECA.
En data 24 de setembre de 2012, la Junta de Govern Local, va adjudicar definitivament el
contracte d’obres de millora i renovació de la senyalització direccional del nucli urbà de Vilaseca, a l’empresa Senyals Girod SL
Per tal de dur a terme els esmentats treballs, es fa necessari que l’empresa redactora del
projecte de senyalització efectuï el seguiment dels treballs per tal que aquests s’adeqüin a
les prescripcions tècniques i s’executin adequadament, i així garantir la major durabilitat
possible.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 16 de juliol de 2012, on s’indica
que s’hauria d’encarregar l’assistència tècnica de la direcció d’obra corresponent al projecte
de senyalització direccional de Vila-seca i haurà de tenir la responsabilitat d’elaborar els
plànols i tota la documentació “as built” un cop finalitzada l’obra.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Sismotur, per import de 6.247,63 € més 1.312,00
€ en concepte de IVA fent un total de 7.559,63 €, 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
2012.13.15500.61900 D-23389 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Sismotur, el contracte menor de serveis consistent en
l’assistència tècnica per la direcció de l’obra de l’execució de la senyalització direccional de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 6.247,63 € de base imposable, més
1.312,00 € en concepte de IVA fent un total de 7.559,63 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.559,63 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15500.61900 D-23389 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Sismotur, al departament
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

d’urbanisme i al
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ
L’ARRANJAMENT DE DIFERENTS JOCS INFANTILS DEL MUNICIPI.

DE

Dins de les inspeccions que es realitzen cada dos mesos en totes les àrees de jocs infantils
dels parcs del municipi, s’han detectat un seguit de deficiències per actes vandàlics i
desgast d’ús, que no garanteixen la màxima seguretat en aquestes instal·lacions i
representen el no compliment de les normatives europees EN1176 i 3N1177.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 21 de setembre de 2012, on
s’indica que s’ha sol·licitat oferta econòmica a l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn
Urbà SL, especialista en construcció i manteniment d’àrees de jocs infantils.
Vist el pressupost presentat per Inspecció Manteniment de l’Entorn Urbà SL, per import de
4.190,00 € de base imposable, més 879,90 € en concepte de IVA fent un total de 5.069,90
€, 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 2012.13.17100.21000 RC-23390 pressupost municipal,
i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà SL, el contracte
menor de serveis consistent en l’arranjament de diferents jocs infantils del municipi,
presentant un pressupost per import de 4.190,00 € de base imposable, més 879,90 en
concepte de IVA fent un total de 5.069,90 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.069,90 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.17100.21000 RC-23390 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn
Urbà SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT EN
ELS TREBALLS DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS
HIPOLITO LAZARO, MONESTIR DE POBLET, MUNTANYALS I CAMÍ DEL RACÓ DEL
NUCLI DE LA PINEDA
Un cop adjudicada l’obra corresponent al projecte de renovació de l’enllumenat públic en els
carrers d’Hipòlit Làzaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí del Racó de La Pineda, a
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l’empresa EMTE SERVICE, on està previst que s’iniciïn els treballs en el transcurs de la
segona quinzena del mes de setembre de 2012.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 18 de setembre de 2012, on
s’indica que per tal de donar compliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i
el reglament sobre obres de construcció RD 1627/1997 de 24 d’octubre de les esmentades
obres, es fa necessari encarregar la contractació d’un servei de coordinació de seguretat i
salut mentre durin els treballs de renovació de la xarxa d’enllumenat públic.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Segicons FV SL, per import de 1.425,00 € més
299,25€ en concepte de IVA fent un total de 1.724,25 €, 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 2012.13.16500.61900 D-23388 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, aquesta regidoria proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Segicons FV SL, el contracte menor de serveis consistent
en la coordinació de seguretat en els treballs de la renovació de l’enllumenat públic dels
carrers Hipólit Làzaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí del Racó de La Pineda,
presentant un pressupost per import de 1.425,00 € de base imposable, més 299,25 € en
concepte de IVA fent un total de 1.724,25 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.724,25 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.16500.61900 D-23388 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Segicons FV SL, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI
URBÀ.
Vista la necessitat mantenir un estoc suficient de mobiliari urbà, per tal de poder atendre les
necessitats de reposició que es produeixen al municipi, motivades per actes vandàlics i
desgast corrent d’ús, segons informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics. Es considera
necessari la compra de 40 bancs del model Neobarcino 1800 natural, 10 bancs del model
Neobarcino 18 fusta tècnica i 3 jardineres esfèriques de fosa de 1350x500.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Benito Urban SLU, per import de 11.192,85 € per
l’adquisició del material esmentat sense IVA i 2.350,50 € en concepte d’IVA, que fan un total
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de 13.543,35 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.15100.61901 (RC23387) del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Benito Urban SLU, el contracte menor de subministrament
de 40 bancs del model Neobarcino 1800 natural, 10 bancs del model Neobarcino 18 fusta
tècnica i 3 jardineres esfèriques de fosa de 1350x500, presentant un pressupost per import
de 11.192,85 € i 2.350,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 13.543,35 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 13.543,35 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15100.61901 (RC-23387) del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Benito Urban SLU, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES PLANTES D’INTERIOR DE L’AJUNTAMENT (2012).
Per tal de donar continuïtat al servei de manteniment i conservació de les plantes d’interior
de la Casa Consistorial, incloent el subministrament de plantes i substractes per tal d’anar
progressivament renovant-les quan sigui necessari.
Vist l’informe emès al respecte per Cap de l’Àrea dels Serveis Públics on s’indica que s’ha
sol·licitat pressupost a l’empresa de jardineria especialitzada en aquest tipus de servei que
suposa el manteniment i conservació de les plantes d’interior per l’any 2012, amb efectes a
partir del dia 1 de gener de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. G. P., per import de 2.051,84 € pel servei de
manteniment i conservació de les plantes d’interior de l’Ajuntament de Vila-seca sense IVA i
369,33 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.421,17 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2012.13.15200.21200 RC-19037 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
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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 al Sr. J. G. P., el contracte menor de servei de manteniment i
conservació de les plantes d’interior de l’Ajuntament de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 2.051,84 € sense IVA i 389,85 € en concepte d’IVA, fan un total de 2.441,69 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.421,17 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15200.21200 RC-19037 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. G. P., al departament de serveis públics i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE LA SRA. V. P. P. EN REP. DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
DEL C. SEGRE, DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA
DE L’EDIFICI SITUAT AL C. SEGRE, 5.
Vista la sol·licitud de la Sra. V. P. en rep. de la Comunitat de Propietaris del c. Segre, de
llicència d’obres per a la rehabilitació de la façana de l’edifici situat al c. Segre, núm. 5,
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. V. P. P. en rep. de la Comunitat de Propietaris del c. Segre,
la llicència d’obres municipal núm. 612/12 per a la rehabilitació de la façana de l’habitatge
situat al c. Segre, núm. 5 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.
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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. 544083 de data 12.09.12 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

44,72 €

44,72 €

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.
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B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI CYE V DE
LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT
AL PASSEIG PAU CASALS, 105 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici CYE V, de llicència d’obres
per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 195 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:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’Edifici CYE V, la llicència d’obres
municipal núm. 613/12 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al Passeig Pau
Casals, núm. 105 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 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.
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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. 544073 de data 04.09.12 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

15,80 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

15,80 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

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.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. E. C. T. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL C. SANT FRANCESC, 5
DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de l’interessat de llicència municipal de primera ocupació de les obres
d’ampliació de l’habitatge situat al c. Sant Francesc, núm. 5 de La Plana, així com
l’informe desfavorable de 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.- Denegar al Sr. E. C. T., la llicència d’obres municipal núm. 876/07 per a
l’ampliació de l’habitatge situat al c. Sant Francesc, núm. 5 de La Plana, sota el següent
condicionament:
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1a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular.
2a.- No es pot acceptar la façana sense cap tractament d’acabat. S’haurà de procedir al
revocat i pintat de la façana.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

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

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. G. M. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER L’ARRANJAMENT DE DUES FAÇANES, AL C. SANT ANTONI, 99 I SANT PERE,
54 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:
PRIMER. Concedir al Sr. J. M. G. M. la devolució de la fiança dipositada per l’arranjament
de dues façanes al c. Sant Antoni, 99 i Sant Pere, 54 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA TEMAVIAL SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA TRAMA
URBANA DEL MUNICIPI 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:
PRIMER. Concedir a l’empresa Temavial SL, la devolució de la fiança dipositada per les
obres de senyalització horitzontal de la trama urbana del municipi de Via-seca, per un
import de 6.996,07 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS DIFERENTS
VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris als
quals no se’ls ha pogut localitzar, per a requerir la retirada dels vehicles per aquesta
Administració.
Atès que s’ha publicat la notificació als titulars d’aquests vehicles mitjançant la publicació
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP
núm. 94, del 23/04/2012).
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats a la via
pública:
MARCA I MODEL
FORD TRANSIT
PEUGEOT 106
CITROEN C-15
FIAT PUNTO

MATRÍCULA O BASTIDOR
2901-CXZ
B-6650-TK
B-1320-HG
L-9409-AD

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles d ela via pública i a Lbase- Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA DEFINITIVA DEL Padró de Circulació de Vehicles.
5.2 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER LAMONS GASKET AND BOLT IBERICA, SL
AMB NIF. B86245156, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE
FABRICACIÓ, COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE JUNTES A L’ADREÇA POL.
IND. ALBA PARCEL.LA F-31, F32 I F-33 DE VILA-SECA.
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Amb la comunicació 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 que han informat favorablement l’activitat, com 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.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per LAMONS GASKET AND BOLT IBERICA, SL NIF. B86245156,
d’inici de l’activitat l'obertura d'una activitat de fabricació, comercialització i distribució de
juntes a l’adreça Pol. Ind. Alba parcel.la F-31, F32 I F-33 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.775,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 543675), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER SUMAVA REUS, SL AMB NIF. B43571645,
D’INICI DE L’ACTIVITAT D'UN TALLER DE REPARACIÓ I FABRICACIÓ DE
TANCAMENT MECÀNICS A L’ADREÇA POL. IND. ALBA PARC. F-78 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació 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 que han informat favorablement l’activitat, com 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.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per SUMAVA REUS, SL NIF. B43571645, d’inici de l’activitat d'un
taller de reparació i fabricació de tancament mecànics a l’adreça pol. ind. Alba parc. F-78
de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.278,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 476215), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
LLOGUER DE LES PISCINES MUNICIPALS PER A PRÀCTIQUES FÍSIQUES DELS
MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DURANT L’EXERCICI DE 2012.
Atès que les persones funcionàries que romanguin en el cos de la Policia Local han
d’acreditar un manteniment físic permanent com a condició necessària per al
desenvolupament amb eficàcia de les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a la
permanència en el mateix.
Atès que, amb aquest objectiu, a l’any 2001 es va iniciar una col·laboració entre
l’Ajuntament i IGE, SL. Piscines Vila-seca, arrendatària de l’equipament, per a finançar
l’assistència dels membres de la Policia Local a les instal·lacions de les piscines
municipals.
Vista la proposta formulada al respecte pel coordinador de seguretat ciutadana d’aquest
Ajuntament, favorable al manteniment del lloguer de les instal·lacions amb dita finalitat.
Atès que el pressupost del contracte, per a l’anualitat del 2012, ascendeix a la quantitat
de 4.764,47 € ( Iva inclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis 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, 95, 122 i disposició addicional segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, que només requereix dels mínims
establerts al seu art. 95, 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.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa i el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès l’anterior, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis
Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la contractació de la prestació del servei de lloguer de les piscines
municipals per al manteniment físic permanent dels membres del cos de la Policia Local de
Vila-seca durant l’anualitat 2012.
SEGON.- Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’empresa IGESPORT, SL. (NIF B-60383882) pel preu de 4.764,47 €
(Iva inclòs).
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TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei, amb càrrec a la
partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2012.15.92000.16200(RC 24122)
del vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la Policia Local i a la
Intervenció de Fons Municipal.
CINQUÈ.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA
D’INTEGRACIÓ SOCIAL D’IMMIGRANTS RESIDENTS AL MUNICIPI.
Vista la Resolució del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de 13 de setembre de
2012, de convocatòria per l’any 2013, per a la concessió de subvencions als municipis,
mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes
innovadors a favor de la integració d’immigrants, cofinançada pel Fons Europeu per a la
Integració de Nacionalitats de Tercers Països.
Vist el programa redactat per poder acollir-se a aquesta convocatòria de programes
innovadors a afavorir la integració d’immigrants, en què els principals objectius són, la
formació bàsica en llengua, coneixement de l’entorn i habilitats socials.
Considerant, que per les característiques i serveis del municipi, és convenient
desenvolupar accions orientades a la formació a un sector de població en què es detecta
un cert grau d’analfabetisme i manca de coneixement de les llengües oficials per una
millora en la seva igualtat d’oportunitats amb la resta de veïns del municipi.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Demanar subvenció a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social de l’Estat, per a la realització del programa per a la integració
de persones estrangeres residents al municipi que tenen unes mancances de
coneixement de les llengües oficials i d’habilitats socials, durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el següent programa:
- “Integració i noves tecnologies” a Vila-seca, amb un pressupost de 43.164,52 €, on està
previst contractar a 1 persona desocupada durant un termini de 12 mesos amb la
categoria d’integrador/a social i la subcontractació al CNL Tarragona de cursos
d’acolliment lingüístic per l’any 2013.
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L’import esmentat queda desglossat de la següent manera:
10.791,13 euros, corresponen al 25% del cost total, a càrrec de l’Ajuntament de
seca.

Vila-

32.373,39 euros corresponen al 75% del cost total, import objecte de subvenció.
TERCER. Assignar la tècnica responsable del Servei d’Acollida a la realització de dit
programa amb una dedicació de 22,45 hores setmanals, durant tot el termini d’execució.
QUART. Prendre el compromís de consignar en el pressupost del proper exercici crèdit
suficient per a fer front al finançament del programa.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i a la
Intervenció Municipal de Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS CONSELLS
ESCOLARS I AMPAS DEL MUNICIPI PER ACTIVITATS DIVERSES QUE ES PORTEN A
TERME FORA DE L’HORARI LECTIU, PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2012/2013.
Vist que durant el primer trimestre del curs escolar 2012-2013 està previst donar
continuïtat al programa de concessió de subvencions als Consells Escolars i AMPA dels
diferents centres d’ensenyament del municipi per activitats que s’estan desenvolupant a
les escoles fora de l’horari escolar (teatre, dansa, esports, piscines, etc.), i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Comissió acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.
Concedir subvencions a les Associacions de Mares i Pares de les escoles
Antoni Torroja Miret, Sant Bernat Calvó, Mestral, Miramar, La Canaleta, Cal·lípolis i La
Plana i a l’Associació de Mares i Pares de l’institut Vila-seca per a realitzar activitats
diverses que es porten a terme als centres escolars fora del seu horari lectiu durant el
primer trimestre del curs escolar 2012-2013 (setembre a desembre de 2012).
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AMPA escola Antoni Torroja
Miret

1.784 €

AMPA escola Sant Bernat Calvó

1.784 €

AMPA escola Mestral

1.784 €
AMPA escola Miramar
AMPA escola La Canaleta

1.784 €
800 €

AMPA escola Cal.lípolis

1.256 €

AMPA escola La Plana

1.256 €

AMPA institut Vila-seca

1.984 €

SEGON. Concedir una subvenció al Consell Escolar de l’institut Ramon Barbat i Miracle
per realitzar activitats diverses que es porten a terme als centres escolars fora del seu
horari lectiu durant el primer trimestre del curs escolar 2012-2013 (setembre a desembre
de 2012).
Consell Escolar institut Ramon Barbat

1.984 €

TERCER. Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 2012.32100.48900 del vigent
pressupost municipal RC. 24069, 24070, 24071, 24072, 24073, 24074, 24075, 24076 i
24.077.
QUART. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec de
les escoles i l’institut, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap
dependència amb l’Ajuntament per cap concepte.
CINQUÈ. Les subvencions pel funcionament normal de l’entitat, han d’estar justificades
per tot el dia 15 de desembre de 2012.
Les subvencions per actes concrets han d’estar justificades 30 dies naturals després del
darrer dia dels actes concrets.
Transcorregut aquests terminis sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
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Per tal de donar compliment al que s’estableix a la Llei General de Subvencions, s’haurà
d’aportar de forma conjunta amb els justificants, la documentació que s’adjunta amb
aquesta notificació.
S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els cartells i
circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “Amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
SISÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les
dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SETÈ. Notificar aquest acord als presidents de les Associacions de Mares i Pares dels
centres educatius del municipi i la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA.

DIFERENTS

PETICIONS

DE

SERVEI

DE

Vistes les sol·licituds presentades per veïns del municipi, en què demanen se’ls
concedeixi un servei de teleassistència dels que l’Ajuntament té mitjançant Conveni amb
la Creu Roja, vist l’informe favorable que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles, i vist el
dictamen emès
PRIMER. Concedir diferents ajuts de teleassistència domiciliària a persones del municipi.
SEGON. Les despeses que comporta la instal·lació i el dipòsit de l’esmentat servei
aniran a càrrec de l’Ajuntament, partida 2012.14.23000 48000 del vigent pressupost
municipal i la quota mensual, a càrrec de l’usuari.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a la Creu Roja de Tarragona, a l’EBAS i
a la Intervenció Municipal de Fons.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LES
SUBVENCIONS ALS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI.
A) SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA ANTONI TORROJA MIRET.

Vistes les factures presentades per la direcció de l’escola Antoni Torroja Miret que fa
referència a la justificació de la subvenció concedida al Consell Escolar de l’esmentat
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centre escolar per acord de la Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte d’edició
de revistes escolars durant l’any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides al Consell Escolar de l’escola Antoni Torroja Miret per atendre la despesa per
l’edició de revistes durant l’any 2012
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 350 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC 23393
d’acord amb el següent detall:
Revista escolar

350,00

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

B) SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA MESTRAL.
Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’escola Mestral que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida a l’esmentada per acord de Junta de Govern Local
de 2 d’abril en concepte d’activitats que es porten a terme fora de l’horari escolar durant
el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
Vista la diligència de l’Interventor Municipal de Fons núm. 55/2012, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’AMPA de l’escola Mestral per activitats diverses que es porten a terme fora
de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.676 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 24097
d’acord
amb el següent detall:

Activitats fora de l’horari escolar segon i tercer trimestre curs
escolar 2011-2012

2.676,00
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA ANTONI TORROJA MIRET
Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’Escola Antoni Torroja Miret que fa
referència a la justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Escola Antoni Torroja
Miret per acord de Junta de Govern Local de 2 d’abril en concepte d’activitats que es
porten a terme fora de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-12.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’AMPA de l’Escola Antoni Torroja Miret per activitats que es porten a terme
fora de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-12.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.676 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC 21518
d’acord amb el següent detall:

Activitats fora de l’horari escolar segon i tercer trimestre curs
2011-12

2.676,00

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

D) SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA LA PLANA.
Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’escola La Plana que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida a l’esmentada per acord de Junta de Govern Local
de 2 d’abril en concepte d’activitats que es porten a terme fora de l’horari escolar durant
el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
Vista la diligència de l’Interventor Municipal de Fons núm. 55/2012, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’AMPA de l’escola La Plana per activitats diverses que es porten a terme
fora de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.885 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 24098
d’acord
amb el següent detall:

Activitats fora de l’horari escolar segon i tercer trimestre curs
escolar 2011-2012

1.885,00

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

E) SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS.
Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’escola Cal.lípolis que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida a l’esmentada per acord de Junta de Govern Local
de 2 d’abril en concepte d’activitats que es porten a terme fora de l’horari escolar durant
el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
Vista la diligència de l’Interventor Municipal de Fons núm. 55/2012, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’AMPA de l’escola Cal.lípolis per activitats diverses que es porten a terme
fora de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.885 € a càrrec de la
partida 2012.14.23100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 24096
d’acord
amb el següent detall:

Activitats fora de l’horari escolar segon i tercer trimestre curs
escolar 2011-2012

1.885,00

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

F) SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLE.
Vistes les factures presentades per la direcció de l’Institut Ramon Barbat i Miracle que fa
referència a la justificació de la subvenció concedida a l’esmentat institut per acord de
Junta de Govern Local de 4 de juny en concepte d’edició de revistes escolars any 2012.
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Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a la direcció de l’institut Ramon Barbat i Miracle per atendre la despesa per
l’edició de la revista escolar, any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 350 € a càrrec de la
partida 2012.14.23100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 24094 d’acord
amb el següent detall:

Revista escolar

350,00

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

G) SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT VILA-SECA.
Vistes les factures presentades per la direcció de l’Institut Vila-seca que fa referència a la
justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Institut Vila-seca per
acord de Junta de Govern Local de 30 d’abril de 2012 en concepte d’intercanvi d’alumnes
de l’Institut Vila-seca amb alumnes de l’Institut los Colegiales d’Antequera ( Màlaga).
Vista la diligència de l’Interventor Municipal de Fons núm. 55/2012, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides a l’Institut Vila-seca per l’intercanvi d’alumnes amb l’Institut Los Colegiales
d’Antequera.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 500 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 24094 d’acord
amb el següent detall:

Intercanvi d’alumnes
d’Antequera

amb

l’Institut

Los

Colegiales

500,00

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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H) SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT RAMON BARBAT I
MIRACLE.
Vistes les factures presentades pel Consell Escolar de l’institut Ramon Barbat i Miracle
que fa referència a la justificació de la subvenció concedida a l’esmentada per acord de
Junta de Govern Local de 4 de juny en concepte d’activitats que es porten a terme fora
del’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012.
Vista la diligència de l’Interventor Municipal de Fons núm. 55/2012, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar de l’Institut Ramon Barbat i Miracle per activitats diverses
que es porten a terme fora de l’horari escolar durant el segon i tercer trimestre del curs
2011-2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.980 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 24095
d’acord
amb el següent detall:

Activitats fora de l’horari escolar segon i tercer trimestre curs
escolar 2011-2012

2.980,00

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

I) SUBVENCIÓ A L’AMPA DE LA LLAR D’INFANTS L’ACLUCA.
Vistes les factures presentades per la presidenta de la llar d’infants L’ACLUCA, de
Vilaseca que fa refència a la justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta
de Govern Local de data 14 de maig de 2012 en concepte d’activitats lúdiques i culturals
durant que es portaran a terme a la llar d’infants durant l’any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’Associació de Mares i Pares de la llar d’infants L’Acluca, de Vila-seca en
concepte d’activitats lúdiques i culturals que es portaran a terme durant l’any 2012.
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 300 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal ADORC 23392.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CASAL DE LA DONA DE VILASECA.
Vista la relació de justificants presentat per la presidenta del Casal de la Dona de Vilaseca corresponents a les despeses derivades de la celebració de la III Trobada de
Puntaires a Vila-seca, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i
Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per la presidenta del Casal de la Dona de
Vila-seca que justifica la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de
data 4 de juny de 2012 per la celebració de la III Trobada de Puntaires a Vila-seca.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 250 € a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC 23391.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS AJUTS
DE LLOGUER CORRESPONENTS ALS MESOS DE MAIG 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 vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de lloguer
corresponents als mesos de maig i setembre de 2012 aprovats per la Junta de Govern
Local de data 18 de juny i 27 d’agost de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.245 € a càrrec de
la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal CONJ ADO 517.
TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la justificació, d’acord
amb el següent detall que figura.
QUART. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per adquisició
d’unes ulleres graduades a C. F. S. per un import de 45 € a càrrec de la partida
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2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal aprovat per la Junta de Govern
Local de 27 d’agost de 2012.
CINQUÈ. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la justificació a Òptica
Muntada de Vila-seca, amb NIF núm. 39.848.146 W.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è.- 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

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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