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

DATA:
LLOC:
HORARI:

10 de desembre 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
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 3 DE DESEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 3 de desembre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ENCARREGAR ELS TREBALLS DE DISSENY,
FOTOGRAFIA, MANIPULACIÓ, COMPAGINACIÓ, IMPRESSIÓ, EMBOSSAT I
TRANSPORT DE LA NADALA DE 2012 I DISSENY I PRODUCCIÓ D’UNA VERSIÓ DE
LA NADALA EN FORMAT PDF PER A LES TRAMESES EN CORREU ELECTRÒNIC.
Seguint la tradició establerta de felicitar les festes de Nadal i Any Nou a tots els caps de
família del municipi, a les entitats i a les institucions, vist el pressupost presentat per
PÀMIES I ASSOCIATS SL per l’edició de 9.000 nadales amb els seus corresponents
sobres, i vista la proposta formulada per l’alcaldia presidència, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar una despesa de 5.703,95 € (IVA inclòs) pels treballs de disseny,
fotografia, manipulació, compaginació, impressió, embossat i transports de 9.000
exemplars de la nadala de 2012, així com el disseny i producció d’una versió de la Nadala
en format PDF per a les trameses en correu electrònic, a càrrec de la partida 2012 11
91200 22601 627 (RC – 27946) del pressupost municipal.
SEGON.- Encarregar a PÀMIES I ASSOCIATS SL els esmentats treballs.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT DE JUDICI
ORDINARI 944/2012.
Atès el procediment de judici ordinari 944/2012, que se segueix davant el Jutjat de 1a
Instància núm. 6 de Tarragona, interposat per els Srs. C. C. C. i J. M. R., i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment de judici ordinari 944/2012, que se segueix
davant el Jutjat de 1a Instància núm. 6 de Tarragona, en qualitat de codemandats (
terceria de domini).
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012065 I 2012066.
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La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 29 de
novembre i 4 de desembre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures
núms. 2012065 i 2012066, per import de 22.932,18 i 96.221,91 euros, respectivament.

5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT D’ARBRAT VIARI PER A LA REPOSICIÓ DE BAIXES EN
ESCOSSELLS, PARCS I JARDINS AL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.
A l’inici de cada temporada es duu a terme la reposició d’arbrat viari que han causat baixa
per diversos motius, com ara: actes vandàlics, accidents de trànsit, mort fisiològica, etc.
Per aquest motiu es proposa realitzar la reposició de totes aquestes baixes, sent a
compte de l’empresa concessionària municipal la responsabilitat d’executar els treballs
necessaris per a la plantació correcta de l’arbrat: treure la soca vella, fer el nou clot,
plantació i reg, fins a l’establiment definitiu del nou arbre.
Vist el pressupost presentat per l'empresa concessionària municipal de manteniment i
conservació dels espais verds de Vila-seca, AGROTARRACO, SL, presentant una oferta
econòmica que ascendeix a la quantitat de 4.741,35 € de base imponible, més 995,68 €
d'IVA al 21%, fent un total de 5.737,03 € 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
2012.13.17100.21000 RC-29113 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 Junt de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROTARRACO SL, el contracte menor de serveis de
subministrament d’arbrat viari per la reposició de baixes al nucli urbà de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 4.741,35 € sense IVA i 995,68 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 5.737,03 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.737,03 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.17100.21000 RC-29113 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa AGROTARRACO SL, als Serveis
Públics Municipals i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES
COMPLEMENTÀRIES DE L’APARCAMENT PÚBLIC SITUAT AL CARRER
GALCERAN DE PINÓS DE VILA-SECA.
Vista la memòria valorada de les obres complementàries de l’aparcament públic de 111
places, situat al carrer Galceran de Pinós, xamfrà amb el carrer de l’Horta Novella, de
Vila-seca, redactada per Enginyeria Xavier Riveiro SL, 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada de les obres complementàries de l’aparcament públic
de 111 places, situat al carrer Galceran de Pinós, xamfrà amb el carrer de l’Horta Novella,
de Vila-seca, redactada per Enginyeria Xavier Riveiro SL amb un import total de
65.135,15 € IVA inclòs.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR LES OBRES COMPLEMENTÀRIES
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER LA FINALITZACIÓ DE
L’APARCAMENT DE 111 PLACES AL C.GALCERAN DE PINÓS, C. DE L’HORTA
NOVELLA.
Es preveu que la Junta de Govern local en sessió a realitzar el dia 10 de desembre de
2012 aprovi la Memòria valorada per la finalització de l’aparcament de 111 places al C.
Galceran de Pinós, c. de l’Horta Novella, per import de 53.830,70 € import net 11.304,45
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 65.135,15 € (IVA inclòs).
Es va iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació, mitjançant procediment
obert en base mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, per les obres compreses al
projecte executiu de les obres de finalització de 111 places d’aparcament públic (Fase
d’execució 01: obres de paleteria, instal·lacions generals i comunicacions) al C. Galceran
de Pinós xamfrà C, de l’Horta Novella de Vila-seca, que va ser adjudicada per acord de
Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 5 de març de 2012, per import de
565.423,10 €, sense IVA, i 101.776,15 € en concepte d’IVA, que fan un total de
667.199,25 €, IVA inclòs a l’empresa GARCIA RIERA, SL.
Atès que, en aplicació de l’article 234 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, s’ha
d’atorgar a l’empresa adjudicatària de les obres del projecte principal, GARCIA RIERA,
SL, un termini d’audiència de 3 dies hàbils perquè manifesti l’acceptació dels preus de les
unitats d’obra fixats per aquest Ajuntament de Vila-seca, ja que les modificacions
suposen la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte inicial.
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Atès que l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fixa el
procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres complementàries que no
figurin ni en el projecte ni en el contracte, però que a causa d’una circumstància
imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra, tal com estava descrita en el
projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’execució de les quals es confiï al
contractista de l’obra principal, d’acord amb els preus que regeixen el contracte primitiu.
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.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat del contracte de les obres complementàries de la Memòria valorada per
la finalització de l’aparcament de 111 places al C. Galceran de Pinós, c. de l’Horta
Novella, mitjançant procediment negociat sense publicitat, en aplicació dels articles 171 i
234.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Atorgar a l’empresa GARCIA RIERA, SL un termini d’audiència de 3 dies
hàbils perquè manifesti si vol executar les obres compreses la Memòria valorada per la
finalització de l’aparcament de 111 places al C. Galceran de Pinós, c. de l’Horta Novella.
QUART.- Aprovar una despesa de 53.830,70 € import net 11.304,45 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 65.135,15 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
2012.13.31200.62200 (DC-29130) del pressupost municipal.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACOLLIR-SE A LA
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’OPERACIONS DELS ENS LOCALS
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL FEDER CATALUNYA 2007-2012, EIXOS
2 I 4.
Atesa l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre de gener, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel
FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar
sol·licituds (DOGC núm. 6057, d’ 1 de febrer de 2012).
Vist queb l’avantprojecte de les obres d’arranjament de pavimentació de la calçada i
serveis afectats de cel carrer Amadeu Vives (tram comprès entre el C. Enrico Caruso i Pl.
Juli Garreta de la Pineda, s’ajusta als requisits de les actuacions contingudes en l’Eix 4
(Desenvolupament sostenible local i urbà) d’acord amb el que disposa l’article 1 de
l’esmentada l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre.
Vist que l’execució de les obres incloses en l’avantprojecte esmentat suposarà una
important intervenció pel que fa a la regeneració urbana del nucli de la Pineda.
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Vist l’avantprojecte redactat per Ingenieria de Trazados y Estructuras SA (INTRAESA) i
vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió de les obres compreses a l’avantprojecte de les obres
d’arranjament de pavimentació de la calçada i serveis afectats de cel carrer Amadeu
Vives (tram comprès entre el C. Enrico Caruso i Pl. Juli Garreta de la Pineda, dins les
actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per al quadrienni 2007-2013, Eix 4, d’acord amb
l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre.
SEGON .- Tramitar i trametre la present sol·licitud i documentació complementària
corresponent a l’avantprojecte de les obres d’arranjament de pavimentació de la calçada i
serveis afectats de cel carrer Amadeu Vives (tram comprès entre el C. Enrico Caruso i Pl.
Juli Garreta de la Pineda, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions
catalanes a l’adreça http://www.eacat.cat.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord al Departament de Governació i
Relacions Institucionals i a la Direcció General d’Administració Local.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ADEQUACIÓ I REFORMA DELS QUADRES ELÈCTRICS DE MANIOBRES DE
L’ASCENSOR DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Tenint en compte que s’ha de procedir a la reforma dels quadres elèctrics de maniobres de
l’ascensor de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per Ascensores Eninter, SLU, per import de 8.881,98 € de base
imposable, més 1.865,22 € en concepte de IVA fent un total de 10.747,20 €, 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- 29129 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 Ascensores Eninter SLU, el contracte menor de
d’adjudicació i reforma dels quadres elèctrics de maniobres de l’ascensor de l’Ajuntament de
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Vila-seca, presentant un pressupost per import de 8.881,98 € de base imposable, més
1.865,22 en concepte de IVA fent un total de 10.747,20 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.747,20 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15200.21200 RC- 29129 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Ascensores Eninter SLU, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.6 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR AL C. HORT DEL TORRELL, NÚM. 28 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular al c. Hort de Torrell, núm. 28 de Vila-seca, així com l’informe emès
al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 753/12 per a l’escomesa particular al c. Hort de Torrell, núm. 28 de Vila-seca,
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 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 Fecsa-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.
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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.

5.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA AGROVIAL SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ PARCIAL DEL CARRER PARAL·LEL
AL PASSEIG PAU CASALS, ENTRE EL C. HIPÓLIT LÀZARO I MONESTIR DE POBLET
DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Agrovial SA la devolució de la fiança dipositada per les
obres d’urbanització parcial del carrer paral·lel al passeig pau Casals, entre el c. Hipòlit
Làzaro i Monestir de Poblet de La Pineda , per import de 3.456,95 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA AGROVIAL SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES
D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC, SECTOR C-1 DE VILASECA.
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 l’empresa Agrovial la devolució de la fiança dipositada per les
obres de renovació i millora de les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli
antic, sector C-1 de Vila-seca, per import de 39.384,20 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DE DIVERSES ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local en data 29-10-2012 va aprovar l’expedient de contractació
(Exp. 664/12) i el Plec de clàusules econòmiques i administratives per a l’adjudicació de
diverses cobertures d’assegurances privades a formalitzar per l’Ajuntament de Vila-seca,
anualitats 2013-2014, per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Així
mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que la publicitat es va efectuar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 256 de data 6-11-12, i difondre en el perfil de contractant de la Seu Electrònica de
l’òrgan de contractació, a fi de que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 4-12-2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després de la
recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la següent proposta d’adjudicacions dels
quatre dels lots objecte de licitació: Lot 1 “Responsabilitat Civil i Patrimonial”, a favor de la
companyia Zurich Insurances plc Sucursal España; i Lot 2 “Danys materials al Patrimoni”,
Lot 3 “Responsabilitat derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor”, i Lot 4 “Col·lectiu de
Vida i Accidents del personal”, a favor de la companyia AXA Seguros Generales SA.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’artícle 151.1 i la Disp. Addic. 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels candidats en el procediment
convocat per a l’adjudicació de diverses cobertures d’assegurances privades a formalitzar
per l’Ajuntament de Vila-seca, anualitats 2013-2014, atenent la proposta efectuada per la
Mesa de Contractació de data 4 de desembre de 2012, de conformitat amb el següent
ordre decreixent:
LOT 1: Responsabilitat civil i patrimonial
Proponents
Valoració tècnica
Valoracio
econòmica
1 Zurich Insurance PLC 10,50 punts
68,18 punts
Suc. España
2
AXA
Generales SA

Seguros

8,50 punts

70,00 punts

LOT 2: Danys materials patrimoni Ajuntament
Proponents
Valoració tècnica
Valoració
econòmica
1
AXA
Seguros 18,00 punts
70,00 punts
Generales SA
2 Zurich Insurance PLC

17,00 punts

59,50 punts

TOTAL
78,68 punts
78,50 punts

TOTAL
88,00 punts
76,50 punts
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Suc. España
3 S.Catalana Occidente

7,40 punts

63,90 punts

71,30 punts

LOT 3: Responsabilitat civil ús i circulació de vehicles a motor
Proponents
Valoració tècnica
Valoracio
TOTAL
econòmica
1
AXA
Seguros 11,00 punts
70,00 punts
81,00 punts
Generales SA
2 Zurich Insurance PLC
Suc. España
3 Seguros Catalana
Occidente

4 Mapfre Familiar SA

6,00 punts

48,30 punts

54,30 punts

7,00 punts

68,31 punts

75,31 punts

4,00 punts

56,24 punts

60,24 punts

LOT 4: Col·lectiu de vida i accidents personal Ajuntament
Proponents
Valoració tècnica
Valoració
econòmica
1
AXA
Seguros 70,00 punts
Generales SA

TOTAL
70,00 punts

SEGON. Notificar y requerir al legítim representant de l’entitat ZURICH INSURANCE PLC
SUCURSAL ESPAÑA (CIF W-0072130-H), entitat licitadora que ha obtingut la puntuació
més alta en el procediment obert de licitació portat a terme per a l’adjudicació del Lot 1
“Responsabilitat civil i patrimonial”, 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 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.
TERCER. Notificar y requerir al legítim representant de l’entitat AXA Seguros Generales
SA (CIF A-60917978), entitat licitadora que ha obtingut la puntuació més alta en el
procediment obert de licitació portat a terme per a l’adjudicació dels Lots: Lot 2 “Danys
materials patrimoni Ajuntament”, Lot 3 “Responsabilitat civil ús i circulació de vehicles a
motor”, i Lot 4 “Col·lectiu de vida i accidents personal Ajuntament”, 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 trobarse al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i efectuï la constitució de la garantia definitiva per import del 5% de la prima total
del conjunt del valor d’adjudicació dels lots, així com que justifiqui que disposa dels
mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
7è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.
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7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA PER L’EXERCICI DE 2012 A L’ENTITAT CREU
ROJA JOVENTUT DE VILA-SECA.
Vista la relació de justificants presentats per l’Entitat Creu Roja Joventut de Vila-seca amb
motiu de la concessió d’una subvenció ordinària per l’exercici de 2012.
Vist l’informe favorable de la Intervenció signat per l’Interventor municipal de Fons, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar els justificants presentats per l’Entitat Creu Roja Joventut de Vila-seca,
corresponents a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local en data 23 d’abril
de 2012, per import de 1.316,48 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament per un import de 1.000,00 € a càrrec de la partida 14
33700 48900 ADORC 28650.
8è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS AJUTS INDIVIDUALS
PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR PER ALUMNES DE P-3, P-4 I
P-5.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per obtenir ajuts per a l’adquisició de llibres i
material escolar a alumnes de P-3, P-4 i P-5 per al curs escolar 2012-2013, les quals
compten amb l’informe emès per l’EBAS.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, li vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar en 60 € la beca sencera i en 40 € la mitja beca que correspon als ajuts
per a l’adquisició de llibres i material escolar per als alumnes de P-3, P-4 i P-5, curs
escolar 2012-2013, d’acord amb el Conveni signat amb el Consell Comarcal del
Tarragonès per a la gestió de recursos.
SEGON. Resoldre les sol·licituds d’ajuts per a l’adquisició de llibres curs escolar 20122013, d’acord amb el que s’indica en l’acord.
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TERCER. Denegar diverses sol.licituds per no complir amb els requisits establerts a la
convocatòria.
QUART. Aprovar la despesa pels ajuts d’adquisició de llibres i material escolar a alumnes
de P-3, P-4 i P-5 imports que s’indiquen a continuació:

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

IMPORT
920 €
1160 €
760 €
460 €
880 €
840 €
760 €

RC
28651
28652
28653
28654
28655
28656
28657

La
despesa
per un import de 5.780 € s’aprova amb càrrec a la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal.
CINQUÈ. L’import de les ajudes es faran efectives a les direccions dels centres escolar
d’educació infantil i primària del municipi, les quals es faran efectives a cada família
mitjançant la signatura d’un document de percepció de l’import.
SISÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles Antoni Torroja i Miret, Sant
Bernat Calvó, Miramar, La Canaleta, Mestral, Cal.lípolis, la Plana, a l’EBAS i a la
Intervenció Municipal de Fons.
8.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
DOMICILIÀRIA A UN PARTICULAR.

PRESTACIÓ

D’UN

SERVEI

D’ATENCIÓ

Vista la proposta feta per l’EBASP, favorable a la concessió d’un servei d’ajuda a domicili
a la Sra. P. B. L., de 22 hores mensuals mitjançant treballadora familiar.
Vist que el Servei d’Atenció Domiciliària el gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès,
d’acord amb el Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col.laboració entre
el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell, en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social signat en data 25 de juliol de 2008.
Vist que el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, des de l’any
1993, venen mantenint subscrit un conveni per tal de regular el finançament de dit servei,
i que aquest conveni ha estat modificat recentment per tal d’adaptar-lo a les prescripcions
que determina la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, i a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials.
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Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupostos dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’esmentada llei estableix que el servei bàsic d’ajuda a domicili serà
finançat de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya,
l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist que des del Departament de Serveis Socials s’ha elaborat el pressupost del cost del
servei, amb el detall de l’aportació del Consell Comarcal del Tarragonès així com de
l’aportació municipal.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient a la partida 2012.14.23000 48000
Així doncs, a la vista de tot això, i tenint en compte únicament les circumstàncies
objectives que requereix la legislació vigent, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació d’un Servei d’Atenció Domiciliària a nom de
P. B. L., a raó de 22 hores mensuals, mitjançant treballadora familiar, amb efectes del dia
15 d’octubre i fins el 31 de desembre de 2012.
L’import de la despesa que anirà a càrrec de l’Ajuntament és de 247,79 €.
SEGON.- Endossar el pagament de l’aportació municipal per un import de 247,79 € al
Consell Comarcal del Tarragonès com a prestadora dels serveis, a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC 28647.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, a
la interessada, a l’EBASP i a la Intervenció Municipal.
8.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
LES VIMETERES.
Vista la sol.licicitud presentada per la Sra. C. A. M. O. en què sol.licitia bonificació pels
serveis d’escolarització del seu fill I. G. F. M. a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
durant el curs escolar 2012-2013.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2.3 que es refereix als
requisits per a la sol.licitud i la forma d’acreditació.
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Vist l’informe emès pel departament d’Ensenyament d’aquest Ajuntament en relació a la
situació econòmica del sol.licitant, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la sol.licitud de bonificació de les quotes d’escolarització a la llar
d’infants municipal Les Vimeteres presentada per la Sra. C. A. M. O. per al seu fill Ivan G.
F. M., en no haver aportat la documentació econòmica justificativa de tots els membres
de la unitat familiar.
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada, a la directora de la llar d’infants
municipal Les Vimeteres i a la Intervenció Municipal de Fons.

8.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’INSTITUT VILA-SECA, PER AL SEU FUNCIONAMENT
DURANT L’ANY 2012.
Vistes les factures presentades per l’AMPA de l’Institut Vila-seca que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Institut Vila-seca de 1.063,00 € per
acord de Junta de Govern Local de 16 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 l’institut Vila-seca per al seu funcionament durant l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.063,00 € a càrrec de
la partida 2012. 14 32100 48900 del vigent pressupost municipal. ADORC 28562.
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.
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El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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