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

DATA:
LLOC:
HORARI:

27 de desembre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 9,00 a 9.45 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.
Excusa la seva absència:
Sr. Xavier Graset Morell
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 17 DE DESEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 17 de desembre 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 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012067, 2012068, 2012069 I 2012070.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 12, 14 I
19 de desembre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms.
2012067, 2012068, 2012069 I 2012070, per import de 87.338,54; 266.139,72; 44.904,69;
127.653,35 euros, respectivament.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT DE DIFERENTS CARRERS DE LA PINEDA.
Vista la memòria valorada per a la millora de l’accessibilitat als carrers Pep Ventura, Enric
Morera i Emili Vendrell, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a la millora de l’accessibilitat als carrers Pep
Ventura, Enric Morera i Emili Vendrell, redactada pels Serveis Tècnics Municipals amb un
import total de 6.596,17 € IVA inclòs.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DEL PREU JUST EN L’EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER COMTE SICART, 67 DE VILASECA.
En data 26 d’octubre de 2012 es va aprovar l'inici de l’expedient d’expropiació forçosa de
la finca propietat de les Sres. M. F. P., J. S. F. i M. L. S. F., situada al carrer Comte Sicart,
núm. 67 de Vila-seca.
Vist l’escrit presentat en data 10 de desembre actual davant aquest Ajuntament per les
propietàries de l’esmentada finca valorant la mateixa en la quantitat de 300.000 €.
Vist l'informe dels Serveis Tècnics Municipals que estima adequada i degudament
motivada la valoració efectuada pel tècnic Sr. Alvaro Batlle de la referida finca, 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. Acceptar com preu just a pagar per l'adquisició per la via d'expropiació de la
finca situada al carrer Comte Sicart, 67 de Vila-seca, propietat de les Sres. M. F. P., J. S.
F. i M. L. S. F. la quantitat de 300.000 € i, en conseqüència, adquirir l'esmentada finca per
la quantitat assenyalada, amb el següent detall:
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-Sra. M. F. P.
-Sra. J. S. F.
-Sra. M. L. S. F.

30.000,00 €
135.000,00 €
135.000,00 €

SEGON. Procedir al pagament del preu convingut, i també ocupar aquesta finca, de
conformitat amb el que disposa la legislació urbanística i d'expropiació forçosa.
TERCER. Facultar a l'alcalde d'aquesta Corporació Municipal perquè en nom d'aquesta
intervingui en l'execució d'aquest acord i, a aquest efecte, facultar per a la signatura de
tota la documentació que sigui necessària.
QUART. Notificar aquest acord a les propietàries de la referida finca, Informant que
contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la notificació, davant l'òrgan que l'ha
adoptat, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciósadministratiu en el termini de dos mesos, davant l'òrgan jurisdiccional competent, de
conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
4.3
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL COMPLEX DE L’ESTADI MUNICIPAL.
Vist el projecte de renovació de l’enllumenat exterior i la seva instal·lació elèctrica, del
complex de l’Estadi Municipal, redactat per Baur enginyers, i vist l’informe emès al respecte
pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics en data 19 de desembre de 2012, i de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, realitzada
mitjançant decret de data 17 de juny de 2011, 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 inicialment el projecte de renovació de l’enllumenat exterior i la seva
instal·lació elèctrica, del complex de l’Estadi Municipal, redactat per Baur enginyers amb
un pressupost total, IVA inclòs, de 198.827,36 €.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Diari de Tarragona.
TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.
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4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR LES
OBRES DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL COMPLEX DE
L’ESTADI MUNICIPAL.
Es preveu que la Junta de Govern Local en sessió de 27 de desembre de 2012 aprovi el
projecte de les obres de renovació de l’enllumenat exterior i la seva instal·lació elèctrica
del complex de l’Estadi municipal, redactat per BAUR Enginyers. El pressupost és de
164.320,13 € pressupost net i 34.507,23 € en concepte d’IVA que fan un total de
198.827,36 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 19 de desembre de 2012 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses al
projecte de renovació de l’enllumenat exterior i la seva instal·lació elèctrica del complex
de l’Estadi municipal.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe favorable
respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 19 de
desembre 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 20 de desembre de 2012 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2012.14.31200.62200 (ARC-31017) del pressupost municipal.
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 al
projecte redactat per BAUR Enginyers per la renovació de l’enllumenat exterior i la seva
instal·lació elèctrica del complex de l’Estadi municipal.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
164.320,13 € pressupost net i 34.507,23 € en concepte d’IVA que fan un total de
198.827,36 € (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.
QUART.- Condicionar l’adjudicació de les obres de renovació de l’enllumenat exterior i la
seva instal·lació elèctrica del complex de l’Estadi Municipal a l’aprovació definitiva del
projecte.
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4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L’AJUNTAMENT.
Vist que la Junta de Govern local en data 12 de novembre de 2012, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació del servei de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
135, 137 i 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i el plec
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pel cap de l’Area de Serveis Públics de data 19 de desembre de
2012, indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres
de referència és la presentada per l’empresa ORANGE representada per Trainning
Comunicaciones, SL.
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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa ORANGE representada per Trainning Comunicaciones, SL.,
d’acord amb la proposta presentada per considerar que la seva oferta compleix els requisits i
condicions exigits en el plec contractual i a càrrec del pressupost municipal, perquè en el
termini de 10 dies a comptar del dia següent a la notificació, aporti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, d’acord
amb l’article 86 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES DE RENOVACIÓ DE TRES
POUS DE CLAVEGUERAM SITUATS EN DIFERENTS CRUILLES DEL NUCLI URBÀ
DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 7 de maig de 2012, es va aprovar
iniciar l’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.
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Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 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 que part de l’empresa SOREA, SA, ha presentat 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.- Adjudicar a l’empresa SOREA, SA, el contracte 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, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 81.422,00 €
pressupost net, i 17.098,68 € en concepte d’IVA, que fan un total de 98.520,95 € (IVA
inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida
2012.13.15100.61900 (ARC-27413) del pressupost municipal.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL
SUBMINISTRAMENT DE PROTECTORS DE CISTELLES DE MINIBÀSQUET A LES
ESCOLES DEL MUNICIPI.
Vista la necessitat d’adquirir protectors de les cistelles de minibàsquet fixes per a les Escoles
del Municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Disseny TEA 3 SL, per import de 2.295,04 €
per l’adquisició del material esmentat sense IVA i 481,96 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 2.777,00 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos
pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 RC-30769 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta
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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 Disseny TEA 3 SL, el contracte menor de subministrament
de setze protectors de cistelles de minibàsquet a les Escoles del Municipi, presentant un
pressupost per import de 2.295,04 € i 481,96 € en concepte d’IVA, que fan un total de
2.777,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.777,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 RC-30769 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Disseny TEA 3 SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES DIVERSES INSTAL·LACIONS A L’EDIFICI
DE L’AJUNTAMENT I DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ ANTIC HOSPITAL
DE VILA-SECA.
Tal i com es disposa en la normativa sectorial de les instal·lacions i serveis en edificis
públics, es fa necessària la contractació d’una empresa de serveis que es faci càrrec del
manteniment i conservació de totes les instal·lacions, seguint un programa de manteniment
preventiu i correctiu, que garanteixi la màxima seguretat de la instal·lació, així com el seu
correcte i eficient manteniment.
S’ha sol·licitat pressupost a una empresa del sector, amb recursos i capacitat suficient per a
poder cobrir l’abast d’aquest contracte amb seguretat i garantia, essent el preu del
manteniment previst per tot el termini d’execució del contracte de l’1 de gener de 2013 fins al
31 de desembre de 2013.
Vist el pressupost presentat pel Sr. L. E. R., pel manteniment de l’edifici de l’Ajuntament
per import de 8.703,00 € sense IVA i 1.827,63 € en concepte d’IVA, que fan un total de
10.530,63 € (IVA inclòs) i pel manteniment de l’edifici de l’antic Hospital per import de
4.296,00 € sense IVA i 902,16 € en concepte d’IVA que fan un total de 5.198,16€. Tenint
en compte que es procedirà a efectuar el manteniment de les instal·lacions elèctriques,
del sistema de climatització, de protecció contra-incendis, de seguretat d’intrusió,
d’instal·lacions de gas i de fontaneria, 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
13.15200.21200 del pressupost municipal, per a l’exercici 2013, condicionat a la seva
aprovació definitiva, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuarse 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
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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. Ll. E. R., el contracte menor de serveis per a la conservació i
manteniment de les diverses instal·lacions a l’edifici de l’Ajuntament Vila-seca, presentant
un pressupost per import de 8.703,00 € sense IVA i 1.827,63 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 10.530,63 € (IVA inclòs).
SEGON.- Adjudicar al Sr. Ll. E. R., el contracte menor de serveis per a la conservació i
manteniment de diverses instal·lacions a l’edifici del Centre de Formació i Ocupació de
l’Antic Hospital de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 4.296,00 € sense IVA i
902,16 € en concepte d’IVA que fan un total de 5.198,16€.
TERCER.- Aprovar les despeses de 10.530,63€ i 5.198,16 € (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 13.15200.21200 del pressupost municipal, per a l’exercici 2013, condicionat a la seva
aprovació definitiva.
QUART.- Notificar el present acord al Sr. Ll. E. R., als Serveis Tècnics Municipals i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE LA CALEFACCIÓ I GAS A L’EDIFICI DEL CENTRE CÍVIC DE LA
PLANA.
Atès el pressupost presentat pel Sr. Ll. E. R. per la instal·lació de la calefacció i gas a
l’edifici del Centre Cívic de La Plana, per import de 6.939,42 € sense IVA i 1.457,28 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 8.396,70 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat pel Sr. Ll. E. R., 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 2012.13.15000.61901
RC-30993 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. 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 95, 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. Ll. E. R., el contracte menor d’obres per la instal·lació de la
calefacció i gas a l’edifici del Centre Cívic de La Plana, presentant un pressupost per import
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de 6.939,42 € sense IVA i 1.457,28 € en concepte d’IVA, que fan un total de 8.396,70 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 8.396,70 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2012.13.15000.61901 RC-30993 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Ll. E. R., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
REALITZAR ELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE DIFERENTS TRAMS
DETERIORATS DE PAVIMENT DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PINEDA.
El passeig marítim de La Pineda està fet de formigó continu, colorejat i a raig. Aquest
paviment, amb una antiguitat aproximada d’uns catorze anys, presenta en alguns trams
molt concrets, un deteriorament de la seva superfície transitable. Les patologies més
comunes són: desplaçament a diferent nivell de “pastilles” de paviment de formigó, juntes
de dilatació excessivament obertes, despreniments superficials de l’àrid del formigó i
d’altres.
Tot plegat fa que aquestes patologies representin un risc de caiguda per als vianants, ja
que la superfície del paviment d’alguns trams no sigui segura a causa dels desnivells
superficials. Aquests paviments deteriorats sumen aproximadament 490 m2. Les obres es
realitzaran al llarg d’aquest hivern 2012-2013.
Vist el pressupost presentat pel Sr. D. S. C. per import de 20.335,00 € sense IVA i
4.270,35 en concepte d’IVA, que fan un total de 24.605,35 €, 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 amb càrrec a la
partida 2012.13.15100.61902 RC-31057 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 al Sr. D. S. C. el contracte menor d’obres per realitzar els treballs de
reparació de diferents trams deteriorats del paviment del passeig marítim de La Pineda,
presentant un pressupost per import de 20.335,00 € sense IVA i 4.270,35 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 24.605,35 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar la despesa de 24.605,35 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2012.13.15100.61902 RC-31057 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. D. S. C., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LES
OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES EN UN TRAM
DEL CARRER PEP VENTURA DE LA PINEDA,
Vist el deteriorament de les voreres del c. Pep Ventura, Enric Morera i Emili Vendrell,
l’estat del arbres i concretament els escossells que han anat empitjorant. Les arrels dels
arbres existents han aixecat trams sencers de vorera en alguns llocs, i en d’altres el
deteriorament ha estat més puntual. Aquest fet juntament amb la poca amplada de les
voreres, en què l’arbre es situa al mig, provoquen l’empitjorament de l’accessibilitat que
de per sí ja era dificultosos.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SL, per les obres de millora de les
voreres i arrencada dels arbres del tram del c. Pep Ventura, comprès entre els carrers
Enric Morera i Emili Vendrell, de La Pineda, 5.309,02 € sense IVA i 1.114,89 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 6.423,91 € (IVA inclòs), 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
2012.13.15100.61900 RC-31060 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 Cyra Salou SL, el contracte menor d’obres de millora de
les voreres i arrencada d’arbres tram del c. Pep Ventura comprès entre els carrers d’Enric
Morera i Emili Vendrell de La Pineda, presentant un pressupost per import de 5.309,02 €
sense IVA i 1.114,89 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.423,91 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.423,91 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2012.13.15100.61900 RC-31060 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cyra Salou SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.12 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR AL C. ROSERS, NÚM. 5 I LLIRIS, NÚM. 6 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular al c. Rosers, núm. 5 i Lliris, núm. 6 de La Plana, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 267/12 per a l’escomesa particular al c. Rosers, núm. 5 i Lliris, núm. 6 de La Plana,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i es realitzaran les cates necessàries per comprovar les possibilitats de realitzar la xarxa
pel centre del carrer.
S’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció
2a.- Es responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR AL C. CLAVELLS, NÚM. 3 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular al c. Clavells, núm. 3 de La Plana, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 477/12 per a l’escomesa particular al c. Clavells, núm. 3 de La Plana, d’acord amb
el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i es realitzaran les cates necessàries per comprovar les possibilitats de realitzar la xarxa
pel centre del carrer.
S’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

C) SOL·LICITUD DEL SR. J. R. C. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA I REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE AL C. SANT PERE, 36 DE VILASECA.
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Vista la sol·licitud del Sr. J. R. C., de llicència d’obres d’arranjament de la façana i reforma
interior de l’habitatge al c. Sant Pere, 36 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. R. C., la llicència municipal d’obres núm. 781/12
d’arranjament de la façana i reforma interior de l’habitatge al c. Sant Pere, núm. 36 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.- 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.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular.
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. 544372 de data 19.11.12 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

967,62 €

Taxa

241,91 €

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

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.209,53 €

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.
4.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. J. G. P. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL
CANVI DE LA PORTA DEL C. DE LA FONT, 38 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. J. G. P. la devolució de la fiança dipositada pel canvi de la
porta de l’habitatge del c. De la Font, núm. 38 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.
- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA DE LES OBRES DE
REPARACIÓ D’UN TRAM DEL VIAL INTERIOR DEL PASSEIG PAU CASALS DE LA
PINEDA.
Vista la certificació núm. 2 i última presentada per AGROVIAL SA, en qualitat
d’adjudicatària de les obres de reparació d’un tram del vial interior del Ps. Pau Casals.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i última del vial interior del Ps. Pau
Casals corresponent a les obres de reparació d’un tram del vial interior del Ps. Pau
Casals compreses, realitzades per AGROVIAL SA, per un import de 38.050,89 € sense
IVA, 7.990,69 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 46.041,58 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15100.61900 OF30372 del pressupost municipal.
4.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE TIPUS CAMÍO PER ALS SERVEIS LOGÍSTICS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT.
Vista la proposta de la regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics de data 19 de
desembre de 2012 indicant la necessitat d’adquirir un vehicle tipus camió amb xassis de
doble cabina pels serveis logístics municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, per un import
total de 35.400,00 € (IVA inclòs) amb el desglossament següent: 29.256,20 €, pressupost
net, i 6.143,80 € en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable
respecte a la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 20 de
desembre de 2012, d’acord amb allò que disposa l’article 173, 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 informe en data 21 de desembre de 2012, indicant que
existeix consignació pressupostària per executar el subministrament indicat a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2012 1592000 62400 A-31138 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 l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del subministrament un vehicle tipus camió amb xassis de doble cabina
pels serveis logístics municipals de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat i la despesa màxima de 35.400,00 € (IVA inclòs) amb el desglossament següent:
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29.256,20 €, pressupost net, i 6.143,80 € en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21 %.
TERCER.- Encarregar als serveis tècnics i jurídics municipals la redacció del plec de
clàusules administratives particulars que regirà la licitació del present expedient
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE DIVERSES MÀQUINES FOTOCOPIADORES MULTIFUNCIÓ.
La Junta de Govern Local en data 29-10-2012 va aprovar l’expedient de contractació
(Exp. 625/12) i el Plec de clàusules econòmiques i administratives per a l’adjudicació del
subministrament d’equips multifunció, la instal·lació i configuració dels mateixos en equips
de client, així com el corresponent servei de manteniment i el subministrament de
consumibles, per a l’ús de les àrees i departaments de l’Ajuntament de Vila-seca,
anualitats 2013-2017 per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Així
mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 17-12-2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després de
la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació
a favor de l’empresa l’empresa Xerox España, SA, la qual ha obtingut la puntuació
necessària en el procediment de licitació portat a l’efecte.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disp. Addic. 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Governació i president de la Mesa de Contractació,la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació de data
14 de desembre de 2012, notificar y requerir al legítim representant de l’entitat XEROX
ESPAÑA, SAU. (CIF A28208601), entitat licitadora que ha obtingut la puntuació
necessària en el procediment obert de licitació portat a terme per a l’adjudicació del
subministrament d’equips multifunció, la instal·lació i configuració dels mateixos en equips
de client, així com el corresponent servei de manteniment i el subministrament de
consumibles, per a l’ús de les àrees i departaments de l’Ajuntament de Vila-seca, segons
aplicació dels criteris ponderats i objectius, perquè aporti dins el termini de 10 dies hàbils
a comptar del següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
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amb la Seguretat Social i efectuï la constitució de la garantia definitiva per import del 5%
de la prima total del valor d’adjudicació del lot, així com que justifiqui que disposa dels
mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
SEGON. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA CREU
ROJA DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat pel President delegat de la Creu Roja de Vila-seca, sol·licitant un ajut
econòmic per a sufragar les despeses originades de l’arranjament dels bancs de fusta que
es troben instal·lats a la zona ocupada per les instal·lacions de la Creu Roja Local.
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 Salut
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Creu Roja de Vila-seca una subvenció de 347,21 € , per a sufragar
les despeses originades de l’arranjament dels bancs de fusta instal.lats a l’espai de la Creu
Roja Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el pagament dels 347,21 € a la Creu Roja Vila-seca, a càrrec de la
partida 2012.14.92400.48900 (RC 30371) del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Donar la conformitat als justificants presentats i aprovar el seu pagament.
QUART.- Notificar l’acord a la Creu Roja de Vila-seca i a la Intervenció Municipal.

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA
REALITZACIÓ
DEL
PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
PER
L’OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA “JOVES PER L’OCUPACIÓ”.
Vista la Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 12 de desembre de 2012,
de concessió de subvenció per a la realització del Programa d’Experiència Professional
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació” per import de 104.420,40 €, al
municipi de Vila-seca, segons expedient (JPO-54-2012), per a la formació i ocupació de
20 joves, de la qual s’ha de fer efectiu a l’inici del programa el 90% en concepte de
bestreta.
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Vist el contingut i les condicions de la resolució i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 104.420,- € atorgada pel Servei d’ Ocupació de
Catalunya per al desenvolupament de les actuacions previstes al apartats a), b) i c) de
l’article 8 de l’Ordre EMO/293/2012 de 25 de setembre, destinada a la formació i ocupació
de 20 joves.
SEGON.- Donar inici a les actuacions del programa en data 28 de desembre de 2012.
TERCER.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, Àrea de Nous
Jaciments d’Ocupació, Projectes Innovadors i a la Intervenció Municipal.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TERCERA CERTIFICACIÓ
DEL PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2012 I TRAMESA ALS AJUNTAMENTS DE
CAMBRILS I SALOU.
Vista la tercera certificació corresponent a les despeses facturades, del programa
Carretera i Manta, des de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2012, que puja l’import
total de 11.857,17 €
Atès el conveni signat entre els Ajuntament de Vila-seca, Salou i Cambrils pel
desenvolupament del programa per a joves “Carretera i Manta”, la gestió de l’esmentat
programa correspon, durant tot l’exercici de 2012, a l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció Municipal
de Fons, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de les despeses facturades del programa Carretera i
Manta 2012, des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre de 2012, amb la distribució
següent, en funció del nombre de participants:
Ajuntament de Cambrils................................................... 4.045,61 €
Ajuntament de Salou........................................................ 4.285,33 €
Ajuntament de Vila-seca.................................................. 3.526,23 €
SEGON.- Donar trasllat de la dita liquidació a la Intervenció de Fons de l’ajuntament de
Vila-seca i a l’Ajuntament de Cambrils i Salou als efectes oportuns.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE FACTURES CORRESPONENTS A
LES ACTIVITATS VEINALS D’ESTIU DE VILA-SECA.
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Atesa la necessitat d’efectuar el pagament d’unes factures que corresponen a les festes
veïnals d’estiu de Vila-seca, per import de 5.102,20 € (IVA inclòs).
Vist l’ informe favorable de la Intervenció signat per l’Interventor Municipal de Fons, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorada,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2012,
aprovant les activitats veïnals d’estiu de Vila-seca, per import de 15.587,- €.
SEGON.Validar el defecte de forma del pressupost aprovat al seu dia, a efectes
econòmics, amb un import total de 5.102,20 € (IVA inclòs).
TERCER.- Aprovar el pagament de les factures presentades per un import total de
5.102,20 € (IVA inclòs).
QUART.- Notificar la present resolució a la Intervenció de Fons Municipals als efectes
oportuns.
6.4
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
CONCESSIÓ
D’UNA
SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA I LA SEVA BESTRETA DEL 80% A LA COLLA GEGANTERA I
GRALLERS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca que demana la concessió
d’una una subvenció extraordinària per la XXXI Trobada de Gegants a realitzar dins dels
actes de la Festa Major de Sant Antoni 2013 i la concessió d’una bestreta del 80 % del
seu total i vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons i atesa la proposta del Regidor delegat de Cultura, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una subvenció
extraordinària de 5.900,- € (IVA inclòs) per la XXXI Trobada de Gegants a realitzar dins
dels actes de la Festa Major de Sant Antoni 2013, amb càrrec a la partida
14.33400.48900 del pressupost per a l’exercici de 2013, condicionat a la seva aprovació
definitiva.
SEGON.- Concedir a la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció extraordinària per un import de 4720,00.-€, per tal que pugui fer front
a les despeses prèvies a la realització de les activitats i del programa a realitzar.
TERCER.- Aquesta subvenció queda condicionada a:
- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- En tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb
motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió, caldrà fer constar
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l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.
QUART.- El termini per justificar la subvenció és el 31 de març de 2013. Transcorregut
aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar l’import de la bestreta, es
donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER REALITZAR UN PROJECTE ADREÇAT A
PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA.
Vista la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 12 de desembre de 2012,
corresponent a l’expedient de l’Ajuntament de Vila-seca (ALLD/2012/0030), per la qual es
comunica la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Vila-seca de 141.900€, de la qual s’ha
de fer efectiu a l’inici del programa el 90% en concepte de bestreta.
Vist el contingut i les condicions de la resolució pel que fa a la tramesa de documentació
per tal de percebre l’import restant, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 141.900 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per al desenvolupament de les actuacions previstes a l’article 8.1 a), b( i c) de
l’Ordre EMO/313/2012, de 9 d’octubre.
SEGON.- Donar inici a les actuacions del programa en data 28 de desembre de 2012 i
trametre la documentació que s’indica en dita resolució, dins dels terminis assenyalats, al
Servei d’Ocupació de Catalunya per tal de percebre la totalitat de la subvenció.
TERCER.- Assignar l’Agent de Desenvolupament Local, Margarita Amarelle Alonso, a la
realització del projecte i, concretament a partir del proper 28 de desembre de 2012, a la
promoció de la participació d’empreses i entitats sense afany de lucre en el programa,
amb una dedicació del 20% de la seva jornada laboral, durant tot el termini d’execució.
QUART.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
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7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL QUART TRIMESTRE DE
L’ANY 2012 DEL REPARTIMENT DESGLOSAT DELS DIFERENTS SERVEIS
SOCIALS QUE PRESTA EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’adjunta el
repartiment desglosat del quart trimestre de l’any 2012 dels diversos serveis socials que
presta l’esmentat Consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de març de 2009 ,
serveis que ténen un import de 38.080,58 €.
Vist l’acord de renovació del Conveni aprovat per la Junta de Govern Local el dia 25 de
juny de 2012 amb les mateixes condicions del conveni inicial .
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 liquidació del quart trimestre de l’any 2012 del repartiment
desglossat dels diferents serveis socials que presta el Consell Comarcal del Tarragonès:
Xarxa de Serveis Socials
SAD dependència
SAD risc

26.342, 88 €
1.861,87 €
8,13 €

Transport adaptat

7.227,70 €

Immigració

2.640,00 €
Total

38.080,58 €

SEGON. L’import d’aquesta liquidació s’imputarà a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC 31064.
TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent esmentat pel Consell Comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.
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7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT
RAMON BARBAT I MIRACLE PER L’INTERCANVI D’ALUMNES ESTRANGERS.
Vista la sol.licitud presentada pel director de l’institut Ramon Barbat i Miracle on demana una
subvenció extraordinària per despeses d’intercanvi d’alumnes entre
l’institut
EICHENDORFFSCHULE- KELKHEIM (Alemania) i alumnes de l’institut Ramon Barbat que
va tenir lloc el passat mes de novembre,
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
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 500 € a l’institut Ramon Barbat i Miracle per despeses
d’intercanvi d’alumnes entre un institut de la ciutat alemanya de Kelkheim i els de l’institut
Ramon Barbat curs escolar 2012-2013, a càrrec de la partida 2012.14.32100.48900 del
vigent pressupost municipal RC 31065.
.
SEGON. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 15 de gener de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
QUART. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les
dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques
d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al director de l’institut Ramon Barbat i Miracle i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DEL DONATIU DE CÀRITES PARROQUIAL DE VILA-SECA.
Vist el rebut justificatiu presentat per Càritas Parroquial de Vila-seca que fa referència a la
destinació de l’ajut econòmic concedit per l’Ajuntament de Vila-seca en concepte de
col·laboració anual i per atendre despeses de caràcter social durant l’any 2012.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i 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 del donatiu concedit
per acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2012.
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SEGON. Aprovar el rebut justificatiu presentat i el seu pagament a:
Càritas Parroquial de Vila-seca,

1.862 € NIF R-4300001-G

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
30502 i es farà efectiva directament a l’esmentada entitat.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’INSTITUT VILA-SECA PER ACTIVITATS DIVERSES
PORTADES A TERME FORA DE L’HORARI ESCOLAR (GENER A JUNY 2012).
Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’Institut Vila-seca que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida per les activitats diverses que es van portar a terme
durant el segon i tercer trimestre del curs escolar 2011-2012 (gener a juny de 2012) per
acord de Junta de Govern Local de 2 d’abril de 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’AMPA de l’institut Vila-seca per a activitats diverses que es van portar a
terme fora de l’horari escolar durant el període comprés entre gener i juny de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2980 € a càrrec de la
partida 2012. 14 32100 48900 del vigent pressupost municipal. ADORC 31059.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES A LES LLARS D’INFANTS DEL MUNICIPI.

A) Vistes les factures presentades per la directora de la llar d’infants municipal Les
Vimeteres que fa referència a la justificació de la subvenció concedida per la celebració
de les festes tradicionals a la llar durant l’any 2012 concedida per acord de Junta de
Govern Local de 30 d’abril de 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
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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 llar d’infants municipal Les Vimeteres per la celebració de les festes
tradicionals durant l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 907 € a càrrec de la
partida 2012. 14 32100 48900 del vigent pressupost municipal ADORC 31058.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vistes les factures presentades per la directora de la llar d’infants municipal Fartets
que fa referència a la justificació de la subvenció concedida per la celebració de les festes
tradicionals a la llar durant l’any 2012 concedida per acord de Junta de Govern Local de
30 d’abril de 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 la llar d’infants municipal Fartets per la celebració de les festes tradicionals
durant l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 343,14 € a càrrec de la
partida 2012. 14 32100 48900 del vigent pressupost municipal. ADORC 31063.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vistes les factures presentades per l’AMPA de la llar d’infants La Formiga que fa
referència a la justificació de la subvenció concedida per un import de 300 € per acord de
la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2012 d’acord amb el següent:
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 la llar d’infants La Formiga per activitats lúdiques i culturals que
es complementin amb les que porta a terme la llar d’infants 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 31061.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

9è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

10è.- 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,

Alfred Ventosa Carulla

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.01.15 11:12:54 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde president,

Josep Poblet i Tous
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