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

DATA:
LLOC:
HORARI:

5 de novembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,35 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 Sàez
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2014.
Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 29 d’octubre de 2014, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.
No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE
CONTRACTACIÓ DE L’AOC.
Atès que segons l’apartat primer de l’article 334 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
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, a través dels seus òrgans de
suport tècnic, ha de posar a disposició de tots els òrgans de contractació del sector públic
una plataforma electrònica que per meti donar publicitat a través d’internet a les
convocatòries de licitacions i els seus resultats i tota la informació que considerin rellevant
relativa als contractes que signin, així com prestar altres serveis complementaris
associats al tractament informàtic d’aquestes dades.
Vist que la Plataforma de Serveis de Contractació AOC ha permès crear un espai únic
d'informació global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de
cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels
corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal com
preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (BOE núm. 276, de 16 de novembre de
2011). En l'àmbit de la contractació electrònica, el Consorci AOC promou la utilització del
Perfil de contractant, essent el responsable d'impulsar i gestionar aquest servei per a les
administracions locals i les universitats de Catalunya.
Atès que aquest Ajuntament de Vila-seca ha de sol·licitar, la incorporació del seu perfil de
contractant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública als efectes que preveu el
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 d'acord amb el que es preveu en l'Ordre
ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública (DOGC 5162, de 30.06.2008), i atesa la proposta formulada per
la Regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei. Perfil de
contractant i e-Licita
SEGON.- Acceptar les condicions generals que regulen la prestació del Servei per part
del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc).
TERCER.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2014092.
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La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23
d’octubre de 2014, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2014092, per import de
76.266,50 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ URBANA DEL PARC DELS
GEGANTS DE VILA-SECA.
Vist l’expedient tramitat per la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
per a l’adequació urbana del Parc dels Gegants de Vila-seca, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, convocat per Acord de la Junta de Govern Local de data 1
d’octubre de 2014.
Atès que d’acord amb l’article 150 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, en endavant
TRLCSP, s’utilitza el preu com a criteri únic d’adjudicació.
Vist que segons consta en l’informe de l’Àrea de Serveis Públics de data 22 d’octubre de
2014, l’oferta presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN,
SL, amb un 25’07% de baixa, té caràcter desproporcionat o anormal, un cop aplicats els
criteris previstos a aquests efectes en l’article 85.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, ja que supera en 13,22 unitats percentuals el promig de les
ofertes presentades (11,85%)
Atès el que disposa l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que l’oferta
de empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL no pot ser complerta
com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, s’ha
d’excloure de la classificació i acordar l’adjudicació a favor de la proposició
econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades.
D’acord amb el que disposen el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el que disposi
l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel que s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques que li són d'aplicació; la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Excloure l’empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN de la
classificació de la licitació de les obres compreses a la Memòria valorada per a
l’adequació urbana del Parc dels Gegants de Vila-seca, com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats, en la seva oferta per superar els
paràmetres establerts en l’article 85.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
SEGON.- Requerir a la següent empresa classificada, PLANA HORTONEDA, SL, essent
l’import de la mateixa el de 70.021,08 € pressupost net, i 14.704,42 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 84.725,51 € (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del
dia següent a la notificació, aporti la documentació justificativa (art. 151.2 TRLCSP):
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, en la
forma prevista als articles 13, 14, 15 i 16 del RGLCAP; o presentar l’autorització per
demanar-los.
d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 3.501,05 €, d’acord amb
l’article 95 del TRLCSP.
de la documentació administrativa relativa a:
1.- Document Nacional d'Identitat del qui subscriu la documentació.
2.- Codi d'Identificació Fiscal.
3.- Escriptura de Constitució de la Societat, inscrita en el Registre Mercantil, si el
licitador és una societat, havent d’estar al seus fins assenyalats en els respectius estatuts
o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del contracte.
Les persones físiques hauran d’acompanyar certificació acreditativa de la col·legiació
professional corresponent.
4.- Poder o document acreditatiu de la representació del qui firma, quan qui acudeix a
la licitació ho fa en nom d'altre, o representant a una persona jurídica; el poder ha d'estar
convalidat per un lletrat de l'Ajuntament.
L’acreditació d’estar inscrit en un Registre Oficial de licitadors eximirà de la presentació,
en aquesta fase, dels documents acreditatius de la documentació administrativa i d’estar
al corrent de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.
TERCER.- Notificar el present acord a les empreses que han participat a la licitació i al
departament d'intervenció.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’ONZE LLOCS D’ESTACIONAMENT DE
BICICLETES A VILA-SECA I LA PINEDA.
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Els serveis tècnics coordinats amb els serveis públics, proposen la instal·lació
d’estacionament de bicicletes en grup de quatre mòduls de tubs d’acer inoxidable de les
mateixes característiques dels existents.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SL, pel subministrament i
instal·lació d’onze llocs d’estacionament de bicicletes a Vila-seca i La Pineda, per import
de 6.609,90 €, sense IVA 1.388,08 € en concepte d’IVA, que fan un total del 7.997,98 €,
considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’arquitecte municipal i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.13.15500.61902 AD 25747 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Cyra Salou SL, el contracte menor d’obres de
subministrament i instal·lació d’onze llocs d’estacionament de bicicletes a Vila-seca i a la
Pineda per import de 6.609,90 € sense IVA i 1.388,08 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 7.997,98 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.997,98 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61902 AD 25747 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.
4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE LA CAIXA METÀL.LICA D’UN CAMIÓ DELS SERVEIS
LOGÍSTICS MUNICIPALS.
Atès el mal estat de conservació dels laterals de la caixa del camió marca IVECO,
matrícula 5191 BDX, produït pel transport de sal en períodes de gelades, es fa
necessària la substitució dels laterals deteriorats.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Macromer SL, pels treballs esmentats per
import de 2.870,00 € sense IVA i 602,70 € en concepte d’IVA, que fan un total de
3.472,70 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap de
l’àrea de serveis públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61901 AD-25745 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-
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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, l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Macromer SL, el contracte menor de subministrament de la
caixa metàl·lica del camió Iveco 5191 BDX dels serveis logístics municipals, presentant un
pressupost per import de 2.870,00 € sense IVA i 602,70 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 3.472,70 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.472,70 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61901 AD-25745 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Macromer SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR PER A LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA A GRANS PRODUCTORS DEL
MUNICIPI.
A les activitats comercials del municipi es realitza la recollida de la fracció orgànica
mitjançant el sistema de contenidors EASY, tot i que en aquells llocs en els que no és
possible: per falta d’espai, per estar en habitacles tancats, per poc volum de residus, etc,
es manté la recollida amb els contenidors de 120, 240 o 700 litres de càrrega posterior.
Actualment aquesta recollida presenta una gran acceptació per part de les activitats
comercials.
Així mateix, i com a reforç a la recollida, s’està subministrant a les comunitats
d’habitatges amb jardí un contenidor de 700 litres per a dipositar les restes de jardineria
de mida petita.
Per això, i a fi de poder cobrir les necessitats actuals, tant pel que fa a grans productors
com a comunitats de veïns, cal disposar de contenidors de reforç de càrrega posterior
destinats a la separació de la matèria orgànica amb les següents característiques:
Capacitat:700L
Color: cos beige i tapa marró
Quantitat a adquirir: 10 unitats per a grans productors
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Vist el pressupost presentat per Contenur SL, pel subministrament dels contenidors
esmentats, que ascendeix a la quantitat de 1.230,00 € de base imposable, més 258,30 €
d'IVA al 21%, fent un total de 1.488,30 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com
els informes emesos per l’àrea de serveis públics i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2014.13.16200.22700 AD-25746 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de subministrament pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per
raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Contenur SL, el contracte menor de subministrament de 10
ut. de contenidors de 700 litres de capacitat, presentant un pressupost per import de
1.230,00 € sense IVA i 258,30 € en concepte d’IVA, fan un total de 1.488,30 (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 1.488,30 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.16200.22700 AD-25746 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Contenur SL, al departament de serveis tècnics i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. RAMONA CABRÉ RIERA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA COL·LOCACIÓ D’UNA COBERTA LLEUGERA, PAVIMENTACIÓ DE LA
PLANTA BAIXA I FAÇANA AL C. DEL POU, 10 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. Ramona Cabré Riera, de llicència municipal per a la
col·locació d’una cobertura lleugera, pavimentació de la planta baixa i façana, al c. del
Pou, 10 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 la Sra. Ramona Cabré Riera, la llicència municipal d’obres núm.
622/14 per a la col·locació d’una coberta lleugera, pavimentació de la planta baixa i
façana al c. del Pou, 10 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 de 12 mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
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Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- No es realitzarà l’escenografia de les finestres, quedarà la paret llisa.
8a.- La façana haurà de complir amb els condicionants estètics del nucli antic:
-

La fusteria exterior de façana haurà de ser de fusta envernissada
Els enlluïts, estucs o acabats de pintura, hauran de ser de colors terrosos,
quedant prohibit altres materials llevat de la pedra natural. El color de la façana ha
d’estar aprovat pels Serveis Tècnics Municipals

9a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular o integrant-la a la façana.
10a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. No obstant s’admet la possibilitat de poder fer-lo sempre i quant s’amagui la
instal·lació amb una tapa opaca harmonitzada amb la façana.
11a.- 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. 668075 de data 21-10-14 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost construccions, instal·lacions i obres
Taxa llicència obres
Tributs satisfets amb caràcter provisional i a
compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

154,69 €
77,34 €
232,03 €
0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona, per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE PROHOTELES SALOU SAU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
REFORMA DE LA PLANTA BAIXA AL C. PLATJA DEL RACO DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de Prohoteles Salou SAU, de llicència municipal per a la reforma de la
planta baixa al c. Platja del Racó de La Pineda, 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 Prohoteles Salou SAU, la llicència municipal d’obres núm. 600/14
per a la reforma de la planta baixa al c. Platja del Racó de La Pineda, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de 9 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.
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4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 667942 de data 30-09-14 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost construccions, instal·lacions i obres

4.974,67 €

Taxa llicència obres

1.243,67 €

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

6.218,34 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.243,67 € 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.

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

- SOL·LICITUD DE LA SRA. ROSA M. FERRADO TOUS DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PÉRGOLA I
TANCA A LES PARCEL·LES 36, 58 I 78 DEL TERME MUNICIPAL.
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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. Rosa M. Ferrando Tous, el retorn de la fiança dipositada per
les obres de construcció d’una pèrgola i tanca a les parcel·les 36, 58 i 78 del Terme
Municipal, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.
A) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2014, mitjançant la que
es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada complementària de les obres
de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral.
Vista la certificació núm. 1 complementari presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL
en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 complementari de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral,
realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 72.059,96 € sense IVA i 15.132,59 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 87.192,55 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (OF25719) del pressupost municipal.
B) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant
la que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del
Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral.
Vista la certificació núm. 9 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 9 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –
Tanca perimetral, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 10.807,96 € sense
IVA i 2.269,67 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 13.077,63 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (OF25718) del pressupost municipal.
4.8 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
- EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROMOCIONS ESPIGMA 1995 SL,
PER ORDENAR LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. DE LA FONT, NÚM. 49 DE
VILA-SECA.
Vist l’expedient 682/13, d’ordre d’execució, dictat a PROMOCIONES ESPIGMA 1995 SL,
per la neteja del solar situat al c. de la Font, 49, de Vila-seca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en les àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient , es produeix la caducitat d’aquest, i
vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar la caducitat de l’expedient 682/13, acordant-se, en con seqüència el
seu arxiu.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’UNA PÒLISSA
D’ASSEGURANÇA PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL
PERSONAL FUNCIONARI INTEGRAT DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local en data 10-9-2014 va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec Tècnic per a
l’adjudicació d’una pòlissa d’assegurança per a la prestació d’assistència sanitària al
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personal funcionari integrat de l’Ajuntament de Vila-seca, anys 2015 i 2016, per
procediment obert, en règim de tramitació ordinària.
La difusió pública de l’acord es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 215, de
18-9-2014 i Perfil del Contractant de la seu Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca (a
partir de les 09.15.21 hores del dia 18-9-2014).
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració d’acord
amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de clàusules que
regulen aquesta contractació.
Atès que amb data 28-10-2014 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 ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U A , la qual
ha obtingut en conjunt la puntuació necessària en el procediment obert de licitació portat a
l’efecte, segons aplicació dels criteris ponderats i objectius establerts d’aplicació.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria
de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data
28 d’octubre de 2014, en aplicació dels criteris ponderats i objectius, de les ofertes
presentades al procediment d’adjudicació d’una pòlissa d’assegurança per a la prestació
d’assistència sanitària al personal funcionari integrat de l’Ajuntament de Vila-seca, anys
2015 i 2016 (Exp. GOV 454/14).
Quadre resum de la puntuació final obtinguda per l’únic licitador presentat en el
procediment d’adjudicació:
Valoració tècnica
Proponent
ASISA, Asistencia
Sanitaria
15
Interprovincial de
Seguros S.A.U.

Valoració econòmica

TOTAL

80

95

Segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació en el procediment de contractació,
amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U, pel
preu unitari per funcionari integrat de 49,90 €/mes (exempts d’Iva) i de 38 €/mes (exempts
d’Iva) de preu unitari prima per cada beneficiari amb cobertura amb la intensitat i extensió
prevista en el Règim general.
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SEGON. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar
y requerir al legítim representant de l’entitat ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de
Seguros S.A.U (CIF: A-08169294), entitat licitadora que ha obtingut la millor puntuació en
el procediment Exp. GOV. 454/2014, 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 l’import d’adjudicació (5.131,20 €), l’iva exclòs, així com que justifiqui la documentació
exigida en la clàusula 14ª del Plec econòmic, administratiu i jurídic.
TERCER. Advertir a l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros
S.A.U ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U, que de no complir
aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari.
SISÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE NÍNXOLS DE
PROPIETAT PRIVADA.

A) Vist l'escrit presentat per la Sra. Montserrat Moreno Gómez oferint la cessió del nínxol
núm. 240, de 2a classe, fila 3a, bloc B) del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vilaseca, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 240, de 2a classe, fila 3a, bloc B)del
Cementiri Municipal, a nom de la Sra. Montserrat Moreno Gómez i traslladar les seves
restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a la Sra. Montserrat Moreno Gómez, al Conserge del
Cementiri i a la Intervenció municipal.
B) Vist l'escrit presentat per la Sra. Enriqueta Boquet Cervera oferint la cessió del nínxol
núm. 277, de 2a classe, fila 1a) del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i atès
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el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 277, de 2a classe, fila 1a) del Cementiri
Municipal, a nom de la Sra. Enriqueta Boquet Cervera i traslladar les seves restes a la
fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a la Sra. Enriqueta Boquet Cervera, al Conserge del Cementiri
i a la Intervenció municipal.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS CONCESSIONS DE TARGETES
D’ARMES DE CATEGORIA QUARTA.
A) El 13 d’agost de 2014, el Sr. Sergi Ferré Xatruch va presentar sol·licitud per a la
concessió de targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. Sergi Ferré Xatruch la targeta d’armes de categoria 4a, tipuscategoria 4.1 següents:
Airsoft - Pistola:
Marca tokio marui
Model beretta 92F
Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0052-AS-51-14
Airsoft - Metralleta:
Marca G&G
Model TRA-18
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Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0052-AS-52-14
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
B) El 22 de setembre de 2014, el Sr. Tomás Partida Garrido va presentar sol·licitud per a
la concessió de targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. Tomás Partida Garrido la targeta d’armes de categoria 4a, tipuscategoria 4.2 següents:
Carabina:
Marca NORICA
Model Spider
Calibre: 5.5 mm
Sèrie núm. 2256713-75-1C
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
C) El 13 d’agost de 2014, el Sr. Antonio Carrillo Cocostegui va presentar sol·licitud per a
la concessió de targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. Antonio Carrillo Cocostegui la targeta d’armes de categoria 4a,
tipus-categoria 4.2 següents:
Aire comprimit- Carrabina:
Marca Gamo
Model Shadow Dx
Calibre: 5,5 mm.
Sèrie núm. 04-1C-118948-13
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
D) El 13 d’agost de 2014, el Sr. Israel Medina Torres va presentar sol·licitud per a la
concessió de targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. Israel Medina Torres la targeta d’armes de categoria 4ª, tipuscategoria 4.1 següents:
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Airsoft - Metralleta:
Marca G&G
Model GR-2 Sniper
Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0052-AS-53-14
Airsoft - Pistola:
Marca KJW
Model Beretta 92F
Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0052-AS-54-14
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’UNA BESTRETA A COMTE DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE
VILA-SECA, EXERCICI 2014.
Vist l’escrit presentat per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca,
sol.licitant una bestreta a compte de la subvenció concedida a l’Associació per a l’exercici
de 2014, per tal de sufragar les despeses originades en l’organització de fires i activitats
que desenvolupen durant l’any.
Atès que la Junta de Govern Local en data 17 de setembre de 2014 la concessió d’una
subvenció a l’Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca preveient en el seu
apartat 8è) la possibilitat de sol.licitar una bestreta a compte de la subvenció.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l' Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca el
pagament d’una bestreta de 10.000’00 €, a compte de la subvenció de l’exercici de 2014,
per a sufragar les despeses originades en l’organització de fires i activitats que
desenvolupen durant l’any, a càrrec de la partida 2014.12.43000.22706.RC 25733 O)
del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Notificar l’acord a l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca i a la
Intervenció Municipal.
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5.5 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) Comunicació efectuada en data 12/02/2014 registre d'entrada 882 per PRINCIPIO 10,
SL amb B43603778, d’inici de l’activitat l’obertura d’un bar restaurant a l’adreça cr.
d’Ausias March, 4 local 11 de Vila-seca.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I vista 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 PRINCIPIO 10, SL B43603778, d’inici de l’activitat l’obertura
d’un bar restaurant a l’adreça cr. d’Ausias March, 4 local 11 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 693,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 638893), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Aforament màxim permès es de 81 ocupants a l’interior i 53 ocupants a la
terrassa particular.
QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Comunicació efectuada per ANISAPRO, SL amb B43607613, d’inici de l’activitat
l'obertura per trasllat d'una activitat venda d'article de regal amb taller per a estampació
d'article publicitaris a l’adreça c/ de Salvador i Voltas, 3 local 4 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 ANISAPRO, SL B43607613, d’inici de l’activitat l'obertura per
trasllat d'una activitat venda d'article de regal amb taller per a estampació d'article
publicitaris a l’adreça c/ de Salvador i Voltas, 3 local 4 de Vila-seca.
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SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 145,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 668046), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Donar de baixa l’activitat situada al cr. Sant Jordi, 22 de Vila-seca a nom
de ANISAPRO, SL amb B43607613.
QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
C) Comunicació efectuada per LIDL SUPERMERCADOS SAU amb NIF.A60195278,
d’un canvi no substancial de l’activitat de supermercat a l’adreça Raval de la Mar, s/n 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 LIDL SUPERMERCADOS SAU NIF.A60195278, d’un canvi no
substancial de l’activitat de supermercat a l’adreça Raval de la Mar, s/n de Vila-seca.
SEGON.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE AL REALITZACIÓ D’UN SEGON CURS DE TPC PER
A LA CONSTRUCCIÓ, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització de d’un
curs de TPC per a la construcció, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector de la construcció i l’ocupabilitat
de les persones aturades del municipi.
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Atès que els pressupostos sol·licitats a diferents entitats son encara vigents i, que la
presentada per FEGCO (Federació de gremis de la construcció de la província de
Tarragona) per al curs programat és l’única oferta i esta dins del pressupost màxim fitxat,
amb un import de 2.700 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per
les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se
i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que
disposen els arts. 111 i 138 del RDL 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.
Atès el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2014 que
s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article 47 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un segon curs de TPC per a la construcció, que
s’adjudica a FEGCO per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.700 euros per al pagament d’un curs
de TPC per a la construcció a FEGCO a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-23963)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a FEGCO.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS D’OFIMÀTICA
BÀSICA, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs d’ofimàtica bàsica, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors i l’ocupabilitat de les persones aturades del
municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un import de 1.320
euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
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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.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs d’ofimàtica bàsica, que s’adjudica a l’empresa
CEP FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 1.320 euros per al pagament d’un curs
d’ofimàtica bàsica a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699
(AD-23964) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DEL CURS DE
TALL I CONFECCIÓ CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER A JUNY DE 2014.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació per a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local de data 2 de juliol
de 2014, pel curs de tall i confecció al nucli urbà de la Plana, i vist el dictamen emès per
la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació de la subvenció concedida pel curs de tall i confecció de la Plana corresponent
als mesos de gener a juny de 2014.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.621,36 euros a càrrec
de la partida 2013 14 23000 48000 O 25354 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A L’AMPA DE LES
ESCOLES I ELS INSTITUTS DEL MUNICIPI, ANY 2014.

A) Vistes les diferents sol·licituds de subvenció ordinària per als serveis educatius
presentades per les AMPA de les escoles i instituts del municipi acompanyats de
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declaració responsable d’estar al corrent de pagaments, programa d’activitats i
pressupost econòmic.
Vist l’informe d’inici de l’expedient en què es justifiques les raons d’interès públic i social
atès que aquestes activitats fomenten la participació social de tot l’alumnat facilitant
mitjançant la subvenció que també hi puguin accedir les persones que tinguin situacions
econòmiques desafavorides i ajudant així a millorar la cohesió social, la convivència i la
igualtat entre l’alumnat del centre, afavorint la plena integració de tot l’alumnat al centre.
Aquestes finalitats justifiquen l’aportació econòmica municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir subvencions a l’AMPA de les escoles i instituts del municipi per a les
finalitats següents:
-

Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant l’any 2014. No hi quedarà inclòs el material fungible,
i pel fet d’estar inclosos en altres ajudes que reben les escoles, en quedaran
exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i
organització de cursets esportius.

-

Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant l’any
2014 (teatre, esport, piscina, dansa...)

SEGON. Concedir els import de la subvenció que s’indiquen a continuació:
AMPA
Escola Antoni Torroja i Miret
Escola Mestral

Total
5.530
5.530

Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 2014 14 32100 48900 del vigent
pressupost municipal AD 23965 i AD 23966.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de
novembre de 2014 mitjançant la presentació de la següent documentació:
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Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar 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 l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 60% de la subvenció concedida.
QUART. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del
perceptor de la subvenció a la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als presidents de les AMPA de les escoles i instituts del
municipi i la Intervenció Municipal de Fons.
B) Vistes les diferents sol·licituds de subvenció ordinària per als serveis educatius
presentades per les AMPA de les escoles i instituts del municipi acompanyats de
declaració responsable d’estar al corrent de pagaments, programa d’activitats i
pressupost econòmic.
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Vist l’informe d’inici de l’expedient en què es justifiques les raons d’interès públic i social
atès que aquestes activitats fomenten la participació social de tot l’alumnat facilitant
mitjançant la subvenció que també hi puguin accedir les persones que tinguin situacions
econòmiques desafavorides i ajudant així a millorar la cohesió social, la convivència i la
igualtat entre l’alumnat del centre, afavorint la plena integració de tot l’alumnat al centre.
Aquestes finalitats justifiquen l’aportació econòmica municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir subvencions a l’AMPA de les escoles i instituts del municipi per a les
finalitats següents:
-

Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant l’any 2014. No hi quedarà inclòs el material fungible,
i pel fet d’estar inclosos en altres ajudes que reben les escoles, en quedaran
exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i
organització de cursets esportius.

-

Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant l’any
2014 (teatre, esport, piscina, dansa...)

SEGON. Concedir els import de la subvenció que s’indiquen a continuació:
AMPA
Institut Ramon Barbat Miracle

Total
6.030 €

Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 2014 14 32100 48900 del vigent
pressupost municipal AD 23965 i AD 23966.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
9. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de
novembre de 2014 mitjançant la presentació de la següent documentació:



Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
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11. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
12. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
13. El beneficiari haurà de fer constar 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 l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
14. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
15. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
16. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 60% de la subvenció concedida.
QUART. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del
perceptor de la subvenció a la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als presidents de les AMPA de les escoles i instituts del
municipi i la Intervenció Municipal de Fons.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DEL PLA
EDUCATIU D’ENTORN, CURS 2014-2015.
Vist que aquest curs escolar 2014-2015 s’ha de continuar mantenint el conveni de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per a la
realització d’activitats incloses al Pla d’Educatiu d’Entorn.
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Vista que l’aportació de la Generalitat està establerta en l’addenda al conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Vila-seca per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2014-2015.
Atès que el Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Vila-seca la quantitat
total de 6.400€ per les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions
adreçades al Pla Educatiu d’Entorn per al curs acadèmic 2014-2015 (especialment per
organitzar Tallers d’Estudi Assistit) segons la següent distribució:
Any 2014: 30% de la quantitat total
1.920 €
Any 2015: 70% de la quantitat total
4.480 €
Atès que l’addenda indica que l’Ajuntament de Vila-seca ha de realitzar una aportació
mínima de 1.920€
Atès que el pressupost total previst per al PEE 2014/2015 serà de 16.650€: 6.4000€ els
aportarà el Departament d’Ensenyament i 10.250€ l’Ajuntament de Vila-seca.
Vista l’addenda confeccionada per al funcionament del programa Pla Educatiu d’Entorn per
al curs 2014-2015, vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal de Forns, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de les activitats incloses al Pla Educatiu d’Entorn per al curs
2014-2015 amb un pressupost total aproximat de 16.650€ a càrrec de la partida
2014.14.32100.22606 (A 23276)
SEGON. Aprovar l’addenda al conveni amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al funcionament del programa Pla Educatiu d’Entorn per al curs
2014-2015, mitjançant la qual l’aportació del Departament d’Ensenyament serà la quantitat
de: 6.400 € (el 30% correspon a l’any 2014 -1.920€- i el 70% restant a l’any 2015 -4.480€-).
TERCER. Facultar el Sr. alcalde per a la signatura d’aquest conveni de col·laboració i dels
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS DE L’EMPRESA
CONCESSIONÀRIA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL LES VIMETERES, CURS 2014-2015.
Vista la instància presentada per la Sra. Elisabeth Soldevila Castan, com a directora de
la llar d’infants municipal Les Vimeteres i com a titular del contracte signat amb
l’Ajuntament de Vila-seca per a la gestió del servei de la llar d’infants municipal Les
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Vimeteres, en què demana la revisió de preus del servei de gestió de la llar d’infants pel
curs 2014-2015.
Vist allò que disposa la clàusula 8, sobre la revisió de preus, del plec de clàusules que va
regir en la contractació de la gestió del servei de la llar d’infants municipal estableix la
revisió de l’adjudicació del contracte en els termes següents:
-

Durant el primer curs escolar (setembre 2011- agost 2012) no hi haurà cap revisió
de preus.
- En els cursos successius, i pel que fa les despeses d’explotació, el concessionari
tindrà dret a una única revisió per curs d’aquest preu d’acord amb les variacions
que experimenti l’IPC nacional (interanual referit al mes d’agost), prèvia sol·licitud
escrita davant l’Ajuntament.
Vist que l’Institut Nacional d’ Estadística ha publicat la variació de l’IPC amb referència al
mes d’agost de 2014 que ha quedat fixat en un -0,5%,
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la revisió de preus del contracte subscrit amb la Sra. Elisabeth
Soldevila Castan, per a la gestió i explotació del servei de la llar d’infants municipal Les
Vimeteres, d’acord amb el següent detall:
Import del servei actual
Import de la revisió
Import del servei des de setembre de 2014 a agost de 2015
Import corresponent al decrement de la despesa per la revisió del preu
corresponent al pressupost de 2014

144.293,85 €
-721,47 €
143.572,38 €
-240,51 €

D’acord amb el nou preu del servei, l’import de la facturació mensual serà de 11.964,36 €.
SEGON. El repartiment de la despesa s’efectuarà de la forma següent:
De l’1 de setembre al 31 de desembre de l’any 2014
De l’1 de gener al 31 d’agost de l’any 2015
De l’1 de setembre al 31 de desembre de l’any 2015

47.857,44 euros
95.714,88 euros
47.857,44 euros

TERCER. Aquesta despesa s’imputarà a càrrec de la partida 2014.14.32100.22799 del
vigent pressupost municipal. Pel que fa a la despesa del 2015, caldrà subordinar-la al
crèdit que per a aquell exercici autoritzi el respectiu pressupost en la seva aprovació
expressa.
QUART. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants Les Vimeteres i a la
Intervenció Municipal de Fons.
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6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN, CURS 2014/2015 I PAGAMENT DEL CURS
2013/2014.
Vist que en el curs de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran 2013-2014 s’han dut a
terme les conferències estipulades al Centre Municipal de Formació Permanent i
Ocupacional “Antic Hospital” del municipi, tal com s’ha anat fent cada curs lectiu des del curs
2004-2005 i que hi ha la voluntat de continuar l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran
en els cursos següents.
Vist que el conveni de col·laboració anterior es va establir al novembre de 2004 i el contingut
d’aquest ha quedat obsolet, resulta necessari l’aprovació d’un nou conveni de col·laboració.
Aquest conveni serà d’aplicació a partir del curs 2014-2015.
A partir del curs 2014-2015, les matrícules s’efectuaran a l’Ajuntament de Vila-seca
mitjançant un formulari facilitat per la URV i el pagament d’aquestes matrícules s’efectuarà
mitjançant ingrés corresponent al compte corrent de la Universitat Rovira i Virgili que
aquesta designi.
Pel que fa el curs 2013-2014, l’import de la matrícula han estat 30 euros per cada alumne.
En aquest cas s’ha efectuat el pagament d’aquestes matrícules a un compte de l’Ajuntament
com s’havia anat fent en els cursos anteriors i ara cal transferir aquest import a la Universitat
Rovira i Virgili.
El curs 2013-2014 hi ha hagut un total de 65 alumnes matriculats i cadascú ha fet la
matrícula de 30 euros, la qual cosa fa un import total de 1.950€. A l’expedient hi consten els
justificants de la matrícula i del corresponent pagament.
Vist així mateix l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència
de consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar un nou conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i
l’Ajuntament de Vila-seca per a la realització del programa AULES D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA DE LA GENT GRANT a partir del curs 2014-2015.
SEGON.- Aprovar el pagament de 1.950 euros al compte bancari de la URV corresponent a
l’import de les matrícules del curs 2013-2014 que han estat ingressades en el compte
corrent de l’Ajuntament de Vila-seca. La despesa s’imputa a la partida 14.32100.22606
(ADO 24639)
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura dels documents que calguin
per a la formalització d’aquest conveni.

6.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DE LA UEC MUNICIPAL
“AULA 15”, CURS 2014/2015.
Vist que aquest curs escolar 2014-2015 s’ha de continuar mantenint el conveni de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per a la
realització d’activitats complementàries específiques de l’ESO adreçades als alumnes amb
necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar en unitats
d’escolarització compartida.
Vist que l’aportació de la Generalitat està establerta en el conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Vila-seca per al desenvolupament de la UEC Municipal Aula 15 del curs
2014-2015.
Atès que el Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Vila-seca la quantitat
màxima per alumne i mes de 568,50 € i que l’import màxim que aportarà el Departament
d’Ensenyament per al període del 15 d setembre de 2014 fins el 30 de juny de 2015 serà de
81.011,25€.
Atès que el pressupost total previst pel funcionament de la UEC Aula 15 curs 2014/2015
serà de 126.907,58€ dels quals 81.011,25€ els aportarà el Departament d’Ensenyament i
45.896,33€ els aportarà l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist el conveni confeccionat per al funcionament del servei de la Unitat d’Escolarització
Compartida per al curs 2014-2015, vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament de la Unitat d’Escolarització Compartida Municipal “Aula 15”
per a la realització d’activitats complementàries d’ESO adreçades a alumnes amb
necessitats educatives especials per al curs 2014-2015
SEGON. D’acord amb el conveni, l’aportació del Departament d’Ensenyament serà de
81.001,25€ per al període del 15 d setembre de 2014 fins el 30 de juny de 2015 i l’aportació
de l’Ajuntament per aquest mateix període lectiu serà de 45.896,33€. La despesa de l’any
2014 s’imputa a la partida 14.32300.22699 (A 24640). Pel que fa al 2015, caldrà subordinarla al crèdit que per a aquest exercici autoritzi el respectiu pressupost en la seva aprovació
definitiva.
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TERCER. Facultar el Sr. alcalde per a la signatura d’aquest conveni de col·laboració i dels
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.
Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR
D’INFANTS FARTETS.

Vista la sol·licitud presentada pels pares de la infant Mariona Sero Fabiano, usuària de la llar
d’infants municipal Fartets per obtenir bonificació pels serveis d’escolarització, menjador i
hora d’acollida durant el curs escolar 2014-2015 (novembre 2014 a agost de 2015).
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidora
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud per obtenir bonificació en l’escolarització, acollida i servei de
menjador de la seva filla a les llars d’infants municipal Fartets durant el curs escolar 20142015.
Alumna: Mariona Sero Fabiano
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
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Acollida, 35 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 3,5 €/mes
Aportació família, 31,50 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificació per a la llar d’infants municipal Fartet per un
import de 515 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 51,5 euros x 10 mensualitats de novembre de
2014 a agost de 2015 = 515 €
De novembre a desembre de 2014= 103 €
De gener a agost de 2014 = 412 €
A càrrec de la partida 2014 14 32100 22799 629 del vigent pressupost municipal AD 25748.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Fartets, a les
persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.

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

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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