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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya, presidenta
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusa la seva absència :

Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 17 DE SETEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 17 de setembre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. L. M. A., ( Registre d’entrada núm. 5548, del 23
d’agost de 2012), en la qual demana el fraccionament en el pagament de l’Autoliquidació
de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expedient
núm. 12/0178, generada per la transmissió de la finca situada al c. Equador núm. 21, 1r
B, de Vila-seca, i d’import total de 613,35 €.
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.- Concedir al Sr. J. L. M. A. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 12/0178, d’import total 613,35€ de principal, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
VENCIMENT
• 15-10-2012
• 15-11-2012
• 15-12-2012

IMPORT FRACCIONAT
204,70 €
205,57 €
206,47 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DATA DEL REBUT DE LA TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. en representació del Sr. A. E. S., on demana
l’anul·lació de la taxa d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Bernat
Calvó, 18 per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- DATAR, de l’Oficina de BASE gestió d’ingressos locals, el rebut de la taxa
d’escombraries de l’exercici de 2012, de l’habitatge situat al c. Sant Bernat Calvó, 18
propietat del Sr. Antoni Escoda Salvadó per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DATA DEL REBUT DE LA TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. N. G., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Onze de Setembre, 20-4-2, per tenir un
institut de bellesa i ja satisfer el corresponent rebut d’escombraries per l’activitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, 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.- Datar el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2012, de
l’habitatge situat al c. Onze de Setembre, 20-4-2, per tenir una activitat d’institut de bellesa
per la que ja satisfà escombraries de locals comercials.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI
357/2011.
Atès el recurs ordinari 357/2011, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat per FRANCE TELECOM ESPAÑA
S.A.U., 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 recurs ordinari 357/2011, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona, en qualitat de demandats.
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.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER
A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DEL NUCLI
URBÀ DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 13 d’agost de 2012, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per a
la millora i renovació de la senyalització direccional del nucli urbà de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic , i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que part de l’empresa SEÑALES GIROD, SL ha presentat la documentació requerida
en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i 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 SEÑALES GIROD, SL, el contracte de les obres
compreses a la Memòria valorada per a la millora i renovació de la senyalització direccional
del nucli urbà de Vila-seca, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 169.057,72 €
pressupost net, i 35.502,12 € en concepte d’IVA, que fan un total de 204.559,84 € (IVA
inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida
2012.13.15500.61900 D-22787 del pressupost municipal.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE METRES LINEALS D’UNA PASSERA DE FUSTA A LA
PLATJA DE LA PINEDA.
Les passeres de la platja de la Pineda destinades a les persones amb mobilitat reduïda,
necessiten una renovació progressiva d’aquelles que, en l’actualitat, presenten un mal estat
de conservació. Per aquest motiu, es proposa la contractació d’un nou subministrament de
150 m. lineals de passera de fusta, amb peces de 150x100 cm. i llistons de 14,5 x 4,5 cm.
de fusta de pi tractada.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Tratamientos Durligna SL, per import de
10.042,50 € sense IVA i 2.108,93 € en concepte d’IVA, que fan un total de 12.151,43 € (IVA
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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 2012-17900-61900 (RC-22351) 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 Tratamientos Durligna SL, el contracte menor de
subministrament de 150 m de passera de fusta per la Platja de la Pineda, per la temporada
2012, presentant un pressupost per import de 10.042,50 € sense IVA i 2.108,93 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 12.151,43 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 12.151,43 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 201213.17900-61900 (RC-22351) del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Tratamientos Durligna SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. S. P. I. DE PRÓRROGA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
A LA REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL C. COMTE SICART, 21.
Vista la sol·licitud del Sr. S. P. I. de pròrroga de la llicència municipal per a la rehabilitació
de l’habitatge situat al c. Comte Sicart, 21 de Vila-seca, així com els informes emesos al
respecte pels Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. S. P. I. la pròrroga de la llicència municipal 796/07 per a la
rehabilitació de l’habitatge situat al c. Comte Sicart, 21 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar acabades en el termini de dotze mesos a partir de la data
en que ha estat concedida la llicència de pròrroga.
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
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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.- Seran d’aplicació les mateixes condicions que les establertes en la llicència inicial.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543748 de data 19.07.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

63,28 €
63,28 €

0€

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR AL C. JOSEP M. DE SEGARRA, 2 I AVDA. ALCALDE PERE MOLAS, 3-57.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular al c. Josep M. de Segarra, 2 i avda. Alcalde Pere Molas, 3-5-7 de
Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 591/12 per a l’escomesa particular al c. Josep M. de Segarra, 2 i avda. Alcalde Pere
Molas, 3-5-7 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 responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.

3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR AL C. ALFREDO KRAUS, 1.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular al c. Alfredo Kraus, 1 de La Pineda, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 592/12 per a l’escomesa particular al c. Alfredo Kraus, núm. 1 de La Pineda, 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 responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
7a.- 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.

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UNA NOVA VÀLVULA AL C. CAMÍ DEL RACÓ I C. CIUTAT DE MELBOURNE.
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Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a la
instal·lació d’una nova vàlvula i dues purges existents a la xarxa general al c. Camí del
Racó cantonada c. Ciutat de Melbourne a La Pineda, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 590/12 per a la instal·lació d’una nova vàlvula al c. Camí del Racó i c. Ciutat de
Melbourne de La Pineda, 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 responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
7a.- 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.

E) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA PER LA REPARACIÓ DE
LA VÀLVULA EXISTENT A LA XARXA GENERAL AL C. DE LA FONT, 9.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a la
reparació del a vàlvula existent a la xarxa general al c. de la Font, 9 de Vila-seca, així
com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 593/12 per a la reparació de la vàlvula existent a la xarxa general al c. de la Font, 9
de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
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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 responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
7a.- 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.

F) SOL·LICITUD DE LA SRA. E. M. R. P. DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA A LA PARCEL·LA 21 POLIGON 2 DEL
TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de la Sra. E. M. R. P. de llicència d’obres per a la construcció d’un
magatzem agrícola a la parcel·la 21 polígon 2 del Terme Municipal, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. E. M. R. P. la llicència d’obres municipal núm. 559/12 per a
la construcció d’un magatzem agrícola a la parcel·la 21 polígon 2 del Terme Municipal,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.-Hauran de presentar l’assumeix de la direcció de les obres.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 516049 de data 11.05.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

123,75 €
61,88 €
185,63€

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES DE
PRIMERA OCUPACIÓ.
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A) SOL·LICITUD DE R DE ARCE COMPOSITE I TECNOLOGIA SL DE LLICÈNCIA DE
PRIMERA OCUPACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA NAU 12 PARCEL·LA A-23 DEL
POLIGON L’ALBA.
Vista la sol·licitud de R de Arce Composite i Tecnologia SL, de llicència de primera
ocupació de la distribució de la nau industrial situada a les parcel·les 2A-23 del Poligon
Industrial l’Alba de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a R de Arce Composite i Tecnologia SL, la llicència de primera
ocupació de la distribució de la nau situada a la parcel·la A-23 del Polígon Industrial
l’Alba de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543534 de data 01.06.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

202,92 €
202,92 €

0€

B) SOL·LICITUD DEL SR. À. J. P. DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE
L’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNFAMILIAR AL C. SANT FRANCESC 15.
Vista la sol·licitud del Sr. À. J. P., de llicència de primera ocupació de l’ampliació d’un
habitatge unifamiliar al c. Sant Francesc, 15 de La Plana, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. À. J. P., la llicència de primera ocupació de l’ampliació d’un
habitatge unifamiliar al c. Sant Francesc, núm. 15 de La Plana.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543799 de data 01.08.12 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

27,28 €
27,28 €

0€

C) SOL·LICITUD DEL SR. F. G. M. DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C. VERGE DE MONTSERRAT,
55.
Vista la sol·licitud del Sr. F. G. M., de llicència de primera ocupació de la construcció d’un
habitatge unifamiliar al c. Verge de Montserrat, 55 de Vila-seca, així com l’informe emès
al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. F. G. M., la llicència de primera ocupació de la construcció d’un
habitatge unifamiliar al c. Verge de Montserrat, 55 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543592 de data 11.06.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.185,00 €
1.185,00 €

0€

4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
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A) SOL·LICITUD DE R DE ARCE COMPOSITE TECNOLOGIA SL DE DEVOLUCIÓ DE
LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LA NAU A LA
PARCEL·LA A-23 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a R DE ARCE COMPOSITE TECNOLOGIA SL la devolució de la
fiança dipositada per les obres de distribució interior de la nau a parcel·la A-23 del
Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DEL SR. À. J. P. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE AL C. SANT FRANCESC, 15.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. À. J. P., la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’ampliació d’un habitatge al c. Sant Francesc, 15 de La Plana, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT REGLAMENTÀRIA PER A LA POLICIA LOCAL.
Atesa la conveniència de reposar l’equipament d’uniformitat d’hivern dels membres del cos
de Policia Local del municipi, per antiguitat i desgast.
Vista la proposta formulada al respecte pel cap de la Policia Local, de la qual en resulta que
de totes les empreses consultades per a la prestació del subministrament, l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa Sastreria Luis Lansac, la qual ofereix la
complerta execució del subministrament necessari pel preu total de sis mil quatre-cents deu
(6.410,00 €), l’IVA exclòs, i s’ajusta als criteris demanats per l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de
la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, i disposició addicional segona
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del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, que només requereix dels mínims establerts al
seu art. 138.3, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD
1098/2001, de 12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD.
2402/1985, de 18 de desembre, de l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Autoritzar la despesa per al subministrament d’uniformitat per als agents de la
policia local d’aquest municipi, amb una despesa màxima de set mil set-cents cinquanta-sis
euros i deu cèntims (7.756,10 €), IVA inclòs, amb càrrec del la partida 2012.15.13200.22104
(RC 22350) del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Adjudicar l’esmentat contracte menor a l’empresa Sastreria Luis Lansac (NIF
17.816.503-J) pel preu esmentat.
TERCER.- Notificar el present acord al Cap de la Policia Local i a l’empresa adjudicatària
per al seu coneixement i efectes oportuns.
QUART.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA DELS ACTES COMMEMORATIUS DEL
PATRÓ DE LA POLICIA LOCAL.
Vist l’informe del Cap de la Policia Local, en el qual es relacionen els actes que es
portaran a terme durant els dies 28 de setembre i 2 d’octubre propers, amb motiu de la
celebració de la festa dels Àngels Custodis, Patró de la Policia Local, així com la previsió
de despeses per a la realització de les diverses activitats programades.
Vist l’informe de consignació pressupostària suficient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar una despesa màxima de cinc mil euros (5.000,00 €), per a la
celebració dels actes commemoratius del patró de a Policia Local, amb càrrec al crèdit
consignat i retingut de la partida 2012.11.92000.22601 (RC 22365) del vigent pressupost
municipal.
SEGON.- Notificar el present acord a la Policia Local i a la Intervenció Municipal.
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5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA HELP DESK DELS SISTEMES INFORMÀTICS I DE
COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2012 es va aprovar
l’expedient de contractació (Exp. Núm.547/2012) i el Plec de clàusules econòmiques i
administratives per a l’adjudicació del servei d’administració dels sistemes informàtics,
manteniment del maquinari i programari i Help Desk de l’Ajuntament de Vila-seca, pel
termini d’un any, per procediment negociat sense publicitat. Així mateix es va autoritzar la
despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que durant la licitació es presentarà la proposició que consta en l’expedient.
Atès que amb data 14 de setembre de 2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta
realitzà una proposta d’adjudicació a l’empresa Infordisa, SA., la qual ha obtingut la
puntuació necessària en el procediment de licitació portat a l’efecte.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. De conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de 6 de setembre
de 2012, notificar i requerir a l’empresa INFORDISA, SA. (CIF A-43094440), com a
licitador que ha formulat la millor oferta, perquè dins dels deu dies hàbils següents a rebre
la corresponent notificació, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i efectuï a
constitució de la garantia definitiva per import de 2.949,75 €, així com que justifiqui que
disposa dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte.
SEGON. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSESSORIA LABORAL DE
L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
Per acord del a Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2012 es va aprovar
l’expedient de contractació (Exp. Núm. 546/2012) i el Plec de clàusules econòmiques i
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administratives per a l’adjudicació del dels serveis de gestió i assessoria laboral de
l’Ajuntament de Vila-seca i dels organismes autònoms administratius que en depenen, per
un període de dos anys, per procediment negociat sense publicitat. Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que durant la licitació es presentarà la proposició que consta en l’expedient.
Atès que amb data 14 de setembre de 2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta
realitzà una proposta d’adjudicació a l’empresa Aco-Gest i Associats, SL., la qual ha obtingut
la puntuació necessària en el procediment de licitació portat a l’efecte.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’artícle 135.3 i la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. De conformitat amb la proposta de la Mesa de contractació de 14 de setembre
de 2012, notificar i requerir a l’empresa ACO-GEST i ASSOCIATS, SL. (CIF B43520527), com a licitador que ha formulat la millor oferta, perquè dins dels deu dies
hàbils següents a rebre la corresponent notificació, presenti la documentació justificativa
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i efectuï a constitució de la garantia definitiva per import de 1.300,00 €,
així com que justifiqui que disposa dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte.
SEGON. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.

5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REEDICIÓ DEL CURS D’ANGLÈS PER AL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans on s’indica que durant els
darrers anys, el personal administratiu de l’Ajuntament de Vila-seca, ha assistit a un curs
d’angles, repartit en 3 grups, de diferent nivell, impartides en 2 hores setmanals.
Vist que un cop realitzat el curs, i vista l’assistència regular mantinguda en els tres
cursos, i amb un bon aprofitament per part dels assistents, segons la valoració efectuada
per la professora.
Vist que per part dels alumnes del curs efectuat s’ha posat de manifest l’interès en
continuar aquestes classes durant un nou curs.
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Vist que la senyora A. M., ha presentat oferta per a la realització del nou curs que
preveu el seu inici al mes d’octubre de 2012 i acabament al juny de 2013, dividit en tres
grups, dos dies a la setmana cada grup, així com un professor, material, informe i
assistències.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pressupost presentat per A. M., per a la realització d’un curs
d’anglès per al personal administratiu de l’Ajuntament de Vila-seca, des del mes
d’octubre de 2012 fins al mes de juny de 2013, per un import total de 6.500 €, sense IVA,
per trobar-se exempt, d’acord amb l’art. 20.9 de la llei 37/92, segons la qual l’activitat
d’ensenyament d’idiomes està exempta de tributació per IVA.
SEGON. Aprovar la depesa i proposar el pagament del curs esmentat a càrrec de la
partida 2012.92000.16200 RC – 22389 del pressupost municipal vigent.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria Municipal, Departament de
Recursos Humans i A. M.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI 446/2012.
Atès el recurs ordinari 446/2012, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu,
número 2 de Tarragona, interposat pel Sr. E. M. P., i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari 446/2012, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. A. V. i C., de conformitat amb el
previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

5.7 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

-SOL·LICITUD EFECTUADA PER J. M. V.EN QUÈ DEMANA LLICÈNCIA PER A BAR
RESTAURANT AMB TERRASSA A L'ADREÇA CR. JOSEP MARIA FOLCH I TORRES, 4
VILA-SECA.
Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Activitats Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Concedir a J. M. V., NIF. 17201148T, llicència per a bar restaurant amb
terrassa a l'adreça Cr. Josep Maria Folch i Torres, 4 Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 4.017,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.515916), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

L’aforament és de 86 persones.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DEL LLOGUER DELS
HABITATGES DE DIFERENTS VEINS DEL MUNICIPI.
Vista la relació de justificants presentats per diferents veïns del municipi que corresponen
a despeses de lloguer dels seus habitatges, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de lloguer
corresponents a maig i juny de 2012, aprovats per la Junta de Govern Local de dates 7
de maig i 18 de juny de 2012
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 1.350 € a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal CONJ ADO 491, d’acord
amb el següent detall:
Rebut lloguer juliol L. M. R.
400 €
Rebut lloguer juliol O. G. M. 500 €
Rebut lloguer L. F. H.
450 €
Total

1.350 €

TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la justificació, d’acord
amb el següent detall:

Lloguer Sra. R.,
Lloguer Sra.O. G.
M.

a R. G. C., amb NIF 37298838-X

a B. G. E., amb DNI 39723550-C

Lloguer Sra. L. F.
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H.

a J. C. M., amb DNI 39699507-N

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

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ AFANOC.
Vista la relació de justificants presentats per AFANOC, Associació de Famílies i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya per a la subvenció concedida, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de 4 de juny de 2012.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a:
Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya (AFANOC)
600 € NIF G58677493

A càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADORC
21525 i es farà efectiva directament a l’esmentada entitat.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS SUBVENCIONS AL
CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT BERNAT.
A) Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola Sant Bernat que fa
referència a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola
Sant Bernat per acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte d’ edició de la
revista escolar any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’Escola Sant Bernat per atendre la despesa per l’edició de revistes durant
l’any 2012.
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 350 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC 21508
d’acord amb el següent detall:

Edició de la revista escolar

350,00

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

B) Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola Sant Bernat que fa
referència a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola
Sant Bernat per acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte de celebració
de festes durant l’any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’Escola Sant Bernat per atendre la despesa per a la celebració de festes
durant l’any 2012.

SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 552 € a càrrec de la
partida
2012.14.32100.48900
del
vigent
pressupost
municipal,
ADORC
21507 d’acord amb el següent detall:

Celebració de les festes tradicionals:

552,00

Festa de Carnaval
Festa de Sant Jordi
Festa de Fi de curs

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

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS SUBVENCIONS AL
CONSELL ESCOLAR I L’AMPA DE L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS.
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A) Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola Cal·lípolis que fa referència
a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola Cal·lípolis
per acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte d’edició de la revista
escolar any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’escola Cal.lípolis per l’edició de revistes escolars durant l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 350 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100. 48900 del vigent pressupost municipal, ADO RC 21510
d’acord amb el següent detall:

Revista escolar

350,00

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

B) Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola Cal·lípolis que fa referència
a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola Cal·lípolis
per acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte de celebració de festes
durant l’any 2012 .
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides a l’Escola Cal·lípolis per la celebració de festes durant l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 356 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC 21509
d’acord amb el següent detall:
Celebració de les festes tradicionals:

356,00

21

Festa de Carnestoltes
Festa de Sant Jordi
Festa de fi de curs

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

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AL CONSELL
ESCOLAR DE L’ESCOLA LA CANALETA.
Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola La Canaleta que fa referència a
la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola La Canaleta
per acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte de celebració de festes
durant l’any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides a l’Escola La Canaleta per atendre la despesa per a la celebració de festes
durant l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de a càrrec de la partida
2012.14.32100.48900
del
vigent
pressupost
municipal,
ADORC
21512
d’acord amb el següent detall:
Celebració de les festes tradicionals:

152,88

Festa de Carnaval
Festa de fi de curs

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

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS SUBVENCIONS AL
CONSELL ESCOLAR I L’AMPA DE L’ESCOLA LA PLANA.
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A) Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola La Plana que fa referència
a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’escola La Plana per
acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte d’edició de revistes escolars
l’any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides al Consell Escolar de l’escola La Plana per atendre la despesa per l’edició de
revistes durant l’any 2012
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 350 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC 21515
d’acord amb el següent detall:
Revista escolar

350,00

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

B) Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola La Plana que fa referència
a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola La Plana
per acord de Junta de Govern Local de 27 de febrer per atendre una part de la despesa
d’una segona monitora de menjador a l’escola durant el segon i tercer trimestre del curs
2011-12.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar de l’escola La Plana per atendre la despesa d’una segona
monitora de menjador a l’escola durant el segon i tercer trimestre del curs escolar 20112012
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.127 € a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal, ADORC 21514
d’acord amb el següent detall:

Contractació d’una segona monitora de menjador

2.127,00

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

C) Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola La Plana que fa referència
a la justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola La Plana
per acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte de celebració de festes
durant l’any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides al Consell Escolar de l’escola La Plana per la celebració de festes durant
l’any 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 266 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC 21513
d’acord amb el següent detall:
Celebració de les festes tradicionals:

266,00

Festa de Samt Jordi

Festa de fi de curs

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

24

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AL CONSELL
ESCOLAR DE L’ESCOLA MESTRAL.
Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola Mestral que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida al Consell Escolar de l’escola per acord de Junta
de Govern Local de 16 d’abril per a l’edició de la revista escolar any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar de l’Escola Mestral per a l’edició de la revista escolar any
2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 350 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC
21516
d’acord amb el següent detall:

Edició de la revista escolar

350,00

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

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AL CONSELL
ESCOLAR DE L’ESCOLA MIRAMAR.
Vistes les factures presentades per la direcció de l’Escola Miramar que fa referència a la
justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’Escola Miramar per
acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril en concepte de celebració de festes durant
l’any 2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides a l’escola Miramar per atendre la despesa per a la celebració de festes durant
l’any 2012.
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 552 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADORC 21517
d’acord amb el següent detall:

Celebració de les festes tradicionals:

552,00

Festa de Carnaval
Festa de Sant Jordi
Festa de fi de curs

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

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL CONSELL
ESCOLAR DE L’INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLE.
Vistes les factures presentades per la direcció de l’Institut Ramon Barbat i Miracle que fan
referència a la justificació de la subvenció concedida al Consell Escolar de l’institut
Ramon Barbat i Miracle per acord de Junta de Govern Local de 4 de juny de 2012 per a
l’intercanvi d’alumnes del curs 2011-2012.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’Institut Ramon Barbat i Miracle per a l’intercanvi d’alumnes entre la ciutat
belga d’Aalst i els alumnes d’aquest institut.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 500 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal,ADORC 21519
d’acord amb el següent detall:

Intercanvi d’alumnes amb l’institut d’Aalst

500 ,00

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL CONSELL
ESCOLAR DE L’INSTITUT VILA-SECA.
Vistes les factures presentades per la direcció de l’Institut Vila-seca que fa referència a la
justificació de les subvencions concedides al Consell Escolar de l’institut Vila-seca per
acord de Junta de Govern Local de 16 d’abril de 2012 en concepte de revista escolar i
celebració de festes durant l’any 2012
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides a l’Institut Vila-seca per a la celebració de festes tradicionals durant el 2012
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 309,44 € a càrrec de la
partida 2012.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, ADO RC 21520
d’acord amb el següent detall:

Celebració de les festes tradicionals
Festa Sant Jordi
Jornades Culturals

309,44

TERCER. Notificar aquest acord 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 LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT PER
A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. el
contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de vigilància i consergeria
dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vila-seca,
adjudicat definitivament per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en
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sessió de 19-12-2011, amb una vigència inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de
dues pròrrogues anuals.
Atès que entre els serveis contractats s’hi descriuen: 1/ Servei de Consergeria diumenges
i vacances recinte Castell de Vila-seca, per un total de 666 hores a l’any, i 2) Servei de
Consergeria Edifici Ajuntament, per un total de 2.678 hores a l’any; el quals, per causa
d’obres de rehabilitació el primer i per raons de reestructuració organitzativa inherents al
funcionament de les instal·lacions, el segon, ja no es considera necessari de mantenir o
de modificar-ne la seva prestació.
Atès que amb motiu de la jubilació professional de l’empleada municipal que desenvolupa
el lloc de treball de consergeria del SOCE cal garantir que aquesta funció se segueixi
realitzant per a no deixar indotat i perjudicar el bon funcionament del servei, i sense que
es contravingui allò que disposa el RDL 20/2011, respecte a que durant l’any 2012 no es
procedirà a la contractació de personal excepte en casos excepcionals i per a fer front a
necessitats urgents i inajornables.
Atès que la Clàusula Primera del plec regulador de la licitació estableix que durant la
vigència del contracte, l’Ajuntament podrà modificar el règim de la prestació per raons
inherents al funcionament dels equipaments; en aquest cas l’Ajuntament ho comunicarà a
l’adjudicatari del contracte.
Atès que s’ha donat audiència al contractista per tal que pogués formular les al·legacions
que considerés adients, sense que en formulés cap.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte administratiu signat amb l’empresa
Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA., regulador de la prestació dels serveis de vigilància i
consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals, formalitzat el 30 de
desembre de 2011, en els termes següents:
1.1 - Deixar de prestar el Servei de Consergeria diumenges i vacances recinte Castell de
Vila-seca, amb efectes a partir de l’1 d’octubre de 2012.
1.2 - Modificar la prestació del Servei de Consergeria de l’Edifici de l’Ajuntament, amb
efectes a partir de l’1 d’octubre de 2012, amb el mateix règim econòmic resultant de
l’adjudicació, d’acord amb la nova previsió següent:
Personal adscrit: 1 Auxiliar de Serveis - Conserge.
Durada servei: Tot l’any. Dies laborables. De dilluns a dissabte. 34 hores/setmana.
Serveis amb horari de tarda: Dilluns a divendres laborables. De 15:00 a 21:00 hores.
Serveis amb horari de matí: Dissabtes laborables. De 09:00 a 13:00 hores.
Cost del Servei: 1.402,70 € + 294,57 € d’Iva (21%). Import total: 1.697,27 €.
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Restant inalterables la resta de prestacions del contracte.
Les modificacions descrites no afectaran les reserves dels crèdits resultants de
l’adjudicació.
1.3 - Iniciar la prestació del Servei de Consergeria del SOCE, amb efectes a partir de l’1
d’octubre de 2012, d’acord amb la previsió següent:
Personal adscrit: 1 Auxiliar de Serveis - Conserge.
Durada servei:
Mesos de setembre a juny:
• Dilluns a dijous laborables de 10:00 a 13:00 h i de 15:00 a 21:00 hores
• Divendres laborables de 9:00 a 13:00 hores
Mes de juliol, Setmana Santa i Nadal:
•

Jornada intensiva amb horari de 10:00 a 13:00 hores.

Agost
Sense servei.
Cost del Servei: 2.070,44 € + 434,79 € d’Iva (21%). Import total: 2.505,23€.
SEGON.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,
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Adolf Barceló Barceló
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Josep Poblet i Tous
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