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

DATA:
LLOC:
HORARI:

3 de juny de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Xavier Graset Morell

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 27 DE MAIG DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 27 de maig de 2013, 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 CONTRIBUENT EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
A)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRERIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. L. G. M., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombreries corresponent a l’habitatge situat al c. sant Pere, 77 per no reunir
condicions 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:
PRIMER. Anul·lar el rebut de la taxa d’escombreries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Sant Pere, 77, propietat del Sr. J. L. G. M. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON. Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRERIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombreries corresponent a l’habitatge situat al c. Monterols, 24 per no reunir
condicions 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:
PRIMER. Anul·lar el rebut de la taxa d’escombreries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Monterols, 24, propietat del Sr. J. M. P. per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON. Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013030 I 2013032.
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La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23 i 27
de maig de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013030 i
2013032, per import de 185.051,28 i 90.721,43 euros, respectivament.
4r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARC D’AUSTRÀLIA.
Vist que la Junta de Govern local en data 6 de maig de 2013, va aprovar iniciar l’expedient
per la contractació de les obres de condicionament i millora del parc d’Austràlia.
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 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 29 de maig de 2013, indicant
que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa AGROVIAL, SL. En compliment als tràmits procedimentals cal
requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa AGROVIAL, SL, essent l’import de la mateixa el de 38.808,54 €
pressupost net, i 8.149,79 € en concepte d’IVA, que fan un total de 46.958,33 € (IVA inclòs),
perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia següent a la notificació, aporti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent, per un import de 1.940,43 € d’acord amb l’article 95 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.
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.
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4.2 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA VORERA
DEL CARRER REQUET DE FÉLIX DE VILA-SECA.
Vist el projecte de millora de la vorera del carrer del Requet de Félix de Vila-seca,
redactat per INVALL, i vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal i de
conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local,
realitzada mitjançant decret de data 17 de juny de 2011, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de millora de la vorera del carrer del Requet de
Félix, de Vila-seca, redactat per INVALL amb un pressupost total, IVA inclòs, de 203.771,55
€.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Diari de Tarragona.
TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.
4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONS SA. DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA CANALITZACIÓ A L’ENCREUAMENT DE
L’AUTOPISTA I VIES DE RENFE DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Fenosa Telecomunicacions SA. de llicència
d’obres per la canalització a l’encreuament de l’autopista i vies de Renfe 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 l’empresa Gas Natural Fenosa Telecomunicacions SA la llicència
d’obres municipal núm. 334/13 per la canalització a l’encreuament de l’autopista i vies de
Renfe de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- S’haurà de disposar de l’autorització de Renfe i d’Autopistes.
2a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
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4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament del camí públic.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a Intervenció.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE
L’ADEQUACIÓ DEL JARDÍ DE JOAN AMADES DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013, d’adjudicació de les
obres d’adequació del Jardí de Joan Amades de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per Construccions Ferré SL, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a l’adequació del Jardí de
Joan Amades de Vila-seca, realitzades per Construccions Ferré SL, per un import de
10.484,41 € sense IVA, 2.201,73 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 12.686,14 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15500.61901 O
13383 del pressupost municipal.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN ALUMNE AL PUNT
D’INFORMACIÓ JUVENIL PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació,
Vist el conveni de col·laboració presentat per l’ Institut Francesc Vidal i Barraquer de
Tarragona, on proposen l’ incorporació de l’alumne Pol Martínez Roig, per la realització
de pràctiques a l’Ajuntament de Vila-seca, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Recursos Humans, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la incorporació de l’alumne Pol Martínez Roig al Punt d’Informació
Juvenil per a la realització de les pràctiques d’animació sociocultural i Turística amb les
condicions i terminis que s’estipulen en el text de l’ esmentat conveni i durant els mesos
de maig i juny de 2013.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l’ Institut Francesc Vidal i Barraquer al Punt
d’Informació Juvenil a l’ interessat, als efectes oportuns.
5.2 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. (A63321228), i amb la seva filial Opción A, 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 per acord de la Junta de Govern Local
en sessió de 19-12-2011, amb una vigència inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de
dues pròrrogues anuals.
Atès que amb motiu de la baixa laboral –per intervenció quirúrgica- de l’empleat municipal
que desenvolupa el lloc de treball de consergeria de l’estadi municipal, cal garantir que
aquesta funció se segueixi realitzant per tal de no deixar indotat el centre i no perjudicar
el bon funcionament del servei educacional, sense contravenir allò que disposa el RDL
20/2011, respecte a que durant l’any 2013 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, respectant les condicions essencials de la
licitació i adjudicació, i limitant-se a introduir les variacions estrictament indispensables
per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
Atès allò que respecte la validació disposa l’art. 67 de la Llei 30/1992, de 27 de novembre.
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Atès que s’ha comunicat i donat audiència a l’empresa adjudicatària sobre la necessitat
de cobrir les necessitats requerides pels serveis municipals.
Vista la proposta econòmica presentada per l’empresa contractista.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, 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 el sentit d’ampliar l’objecte del contracte –mentre duri la situació
de baixa laboral esmentada- amb la prestació del servei de consergeria de l’estadi
municipal durant les dates i horaris següents, i aprovar la despesa total per aquest
concepte de 2.052,79 euros, l’IVA inclòs, amb càrrec a la partida
2013.15.13000.22701.(AD 14225) del vigent pressupost municipal.
SEGON. El règim de prestació serà:
Dia
5 de juny de 2013
6 de juny de 2013
7 de juny de 2013
8 de juny de 2013
9 de juny de 2013
10 de juny de 2013
Dia 11 de juny de 2013
Dia 12 de juny de 2013
Dia 13 de juny de 2013
Dia 14 de juny de 2013
Dia 15 de juny de 2103
Dia 17 de juny de 2013
Dia 18 de juny de 2013
Dia 19 de juny de 2013
Dia 20 de juny de 2013
Dia 21 de juny de 2013
Dia 22 de juny de 2013
Dies 8 a 13-7-2013 (6 dies)
TOTAL DIES: 23

Horari
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De h 9 a 20 h
De h 9 a 20 h
De 9 a 13 h - de 17 a 22 h
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De 9h a 20 h
De 9 a 13 h - de 17 a 22 h
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De 17h a 22 h
De 10h a 22 h
De 9 a 17 hores (8 h x dia)

Nombre d’hores
5 hores
5 hores
5 hores
11 hores
11 hores
9 hores
5 hores
5 hores
5 hores
5 hores
11 hores
9 hores
5 hores
5 hores
5 hores
5 hores
12 hores
48 hores

TOTAL HORES: 166 hores

TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.
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6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Atesa la conveniència de donar continuïtat al cicle “Accions en poesia”de música i versos
al jardí de la biblioteca durant els mesos d’estiu amb una programació de 3 sessions
(juny, juliol i agost) a càrrec de diferents intèrprets i d’acord amb la programació
presentada, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar una despesa de 2858 € (IVA inclòs) per a la contractació dels
intèrprets i despeses de publicitat amb càrrec a la partida 2013 14 33400 22609 (A13268) del pressupost municipal.
SEGON. Encarregar aquestes sessions a diferents músics i rapsodes d’acord amb la
proposta presentada.
TERCER.

Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.
Vistes la sol·licitud presentada per l’empresa AUGES ROSILLO, S.L. d’un incentiu per a
la contractació de deu treballadors durant tres mesos a jornada completa, mitjançant
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa AUGES ROSILLO, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de deu treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 7.500 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000 (D-10474)
del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa AUGES ROSILLO, S.L.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2013.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa AUGES ROSILLO, S.L., d’un incentiu per
a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a la contractació
d’un treballadors durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa AUGES ROSILLO, S.L., d’un
incentiu per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a la
contractació d’un treballador durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una oferta
de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-11856)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa AUGES ROSILLO, S.L.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora INMA SEVCHENKO, d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
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I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora INMA SEVCHENKO, d’un
incentiu per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-12101)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora INMA SEVCHENKO.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor C. M., d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor C. M., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.4330047000(D 12984)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor CHRISTOPHE MACERA.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora E. R. R., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
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l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora E. R. R., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-12100)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora E. R. R..
E) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora C. L. G., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora C. L. G., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-12098)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora C. L. G..
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A EMPRESES DEL
MUNICIPI QUE HAN SOL·LICITAT SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONES ATURADES MITJANÇANT LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL.
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Atès que l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA, té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 3.750 euros, per la contractació de 6 treballadors durant sis mesos a
jornada completa, que hagin participat en el procés formatiu del Pla de Dinamització
Laboral 2012
Atès que a l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA, en data 4 de febrer de 2013 se li va
aprovar el pagament d’un incentiu parcial per un import de 2.392 euros per la contractació
de 3 treballadors durant cinc mesos a jornada completa i 2 treballadors per un termini de
quatre mesos a jornada completa, mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 i, es va
mantenir l’import de subvenció aprovat i no justificat, atès que en aquell moment hi havia
un contracte de treball vigent susceptible d’esser subvencionat.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
SA, ha sol·licitat el pagament de la resta de subvenció i ha presentat la documentació a la
que es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 625 euros, corresponent a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a ESTIVAL PARK SALOU, SA, en
3.017 euros per la contractació de 3 treballadors durant cinc mesos a jornada completa, 2
treballadors per un termini de quatre mesos a jornada completa i 1 treballador durant sis
mesos a jornada completa, mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 i deixar sense
efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Atès que una part de la subvenció final ja va ser aprovada i pagada amb data 4
de febrer de 2013, ara s’aprova el pagament d’un incentiu per import de 625 euros,
corresponent a la justificació d’un contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada
completa a càrrec de la partida 14.23000.48000 (O-12151) del vigent pressupost
municipal
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES
QUE HAGIN SOL·LICITAT SUBVENCIÓ MTIJANÇANT EL PLA DE DINAMITZACIÓ
LABORAL 2012.
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Atès que l’empresa PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU, té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 16.666,6 euros per la contractació de 40
treballadors durant quatre mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de Treball
municipal i participants en el procés formatiu del Pla de Dinamització Laboral 2012.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa PORTAVENTURA
ENTERTAINMENT, SAU, ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 520,83 euros, corresponent a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de cinc mesos a jornada completa, i que l’empresa no ha
aportat documentació corresponent a les altres 39 contractacions.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa PORTAVENTURA
ENTERTAINMENT, SAU, en 520,83 euros per la contractació d’un treballador durant cinc
mesos a jornada completa, mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 i, deixar sense
efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 520,83 euros, a càrrec de la
partida 14.23000.48000 (O-12094) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU.
6.6 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
HAGIN SOL·LICITAT SUBVENCIÓ MITJANÇANT LA BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL.

A) Atès que l’empresa CUNILL CASADO ASSOCIATS SCP,, té aprovada la concessió
d’un incentiu per import de 330 euros, per la contractació d’una treballadora durant sis
mesos i a mitja jornada mitjançant la Borsa de Treball municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa CUNILL CASADO
ASSOCIATS SCP, no ha sol·licitat el pagament de la subvenció.
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Atès que, d’acord amb l’article 13 de les bases, el termini de presentació de sol·licituds
fixa com a data límit el 31 de març de 2013.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Deixar sense efecte la totalitat de la subvenció concedida a CUNILL CASADO
ASSOCIATS SCP per un import de 330 euros per no haver sol·licitat el pagament de la
subvenció dins el termini establert, tal com exigeixen les bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
CUNILL CASADO ASSOCIATS SCP
B) Atès que l’empresa R. A. M., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 500
euros, per la contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada completa mitjançant
la Borsa de Treball municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa R. A. M., no ha sol·licitat el
pagament de la subvenció.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de les bases, el termini de presentació de sol·licituds
fixa com a data límit el 31 de març de 2013.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
R. A. M. per un import de 500 euros per no haver sol·licitat el pagament de la subvenció
dins el termini establert, tal com exigeixen les bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
RAMON ARIAS MARTÍ.
C) Atès que l’empresa CYRA SALOU, SA, té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 2.000 euros, per la contractació de 4 treballadors durant sis mesos a jornada
completa, que hagin participat en el procés formatiu del Pla de Dinamització Laboral
2012.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, vista la sol·licitud presentada per
l’empresa CYRA SALOU, SA, de renúncia als incentius, degut a que els quatre
treballadors contractats no han superat el període mínim de sis mesos establerts a
l’article 6 de les bases que regulen aquesta subvenció.
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Atesa la proposta del Regidor Delegat de Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la renúncia i deixar sense efecte la totalitat de la subvenció concedida
a CYRA SALOU, SA, per un import de 2.000 euros per no assolir el mínim de sis mesos
de contractació, tal com exigeix les bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
CYRA SALOU, SA.

D) Atès que l’empresa FLECA PASTISSERIA CARBONELL, SL, té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, per la contractació 4 treballadors
durant sis mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de Treball municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa FLECA PASTISSERIA
CARBONELL, SL, no ha sol·licitat el pagament de la subvenció.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de les bases, el termini de presentació de sol·licituds
fixa com a data límit el 31 de març de 2013.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Deixar sense efecte la totalitat de la subvenció concedida a FLECA
PASTISSERIA CARBONELL, SL per un import de 2.000 euros per no haver sol·licitat el
pagament de la subvenció dins el termini establert, tal com exigeixen les bases del
programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
FLECA PASTISSERIA CARBONELL, SL.
E) Atès que l’empresa ACCIONA INGENIERIA SA Y AGUA Y ESTRUCTURAS SAU
(AYESA) UTE, amb nom comercial UTE Corredor del Mediterráneo, té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 500 euros, per la contractació d’un treballador
durant sis mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de Treball municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa ACCIONA INGENIERIA SA
Y AGUA Y ESTRUCTURAS SAU (AYESA) UTE, no ha sol·licitat el pagament de la
subvenció.
Atès que, d’acord amb l’article 13 de les bases, el termini de presentació de sol·licituds
fixa com a data límit el 31 de març de 2013.
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Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Deixar sense efecte la totalitat de la subvenció concedida a ACCIONA
INGENIERIA SA Y AGUA Y ESTRUCTURAS SAU (AYESA) UTE per un import de 500
euros per no haver sol·licitat el pagament de la subvenció dins el termini establert, tal com
exigeixen les bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
ACCIONA INGENIERIA SA Y AGUA Y ESTRUCTURAS SAU (AYESA) UTE.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A L’AGRUPACIÓ CULTURAL PER A L’ANY 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2012 de concessió d’una
subvenció a l’Agrupació Cultural pel Grup Vocal al Nostre Aire per fer front al seu
funcionament ordinari durant l’any 2012.
Vista que la justificació de la subvenció es va presentar el mes de gener de 2013 tot i que
la despesa estava prevista dintre del pressupost de l’any 2012,
Atesa la proposta del Regidor Delegat de Cultura, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar la documentació presentada com a justificació de la subvenció a
l’Agrupació Cultural pel Grup Vocal al Nostre Aire per fer front al seu funcionament
ordinari durant l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern Local de data 28 de maig de
2012
SEGON.- Validar la despesa i el seu pagament per un import de 600 €.- a càrrec de la
partida 2013.14.33400.48900 del present pressupost municipal ADO 9214
TERCER.- Notificar aquest acord a l’intervenció Municipal de Fons

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A LA SOCIETAT “EL CENTRE” PER A L’ANY 2012.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2012 de concessió d’una
subvenció a la Societat Joventut Catòlica “El Centre” de Vila-seca per fer front a les
despeses de la realització de la representació dels Pastorets l’any 2012.
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Vista que la justificació de la subvenció es va presentar el mes de gener de 2013 tot i que
la despesa estava prevista dintre del pressupost de l’any 2012.
Atesa la proposta del Regidor Delegat de Cultura, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar la documentació presentada com a justificació de la subvenció a
Societat Joventut Catòlica “El Centre” de Vila-seca per fer front a les despeses de la
realització de la representació dels Pastorets l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern
Local de data 28 de maig de 2012
SEGON.- Validar la despesa i el seu pagament per un import de 1.400 €.- a càrrec de la
partida 2013.14.33400.48900 del present pressupost municipal ADO 9215
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DE SANT JOAN
AL NUCLI DE LA PINEDA, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atès que com en anys anteriors el nucli de la Pineda celebra la festa de Sant Joan amb
un programa d’activitats lúdiques i culturals.
Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de la festa
de Sant Joan del nucli de la Pineda, els dies 23 i 24 de juny.
Atesa l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció
Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la Comissió informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la programació de la festa de Sant Joan al nucli de La Pineda, pels
dies 23 i 24 de juny de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar
a terme l’esmentada activitat per 4.600,00 € (IVA inclòs),. Aquesta despesa anirà a càrrec
de la partida 14 92400 22609, A 11359 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i
Pujals per la signatura dels contractes corresponents.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE CONTRACTATS DEL
PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2013.
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 22 de febrer de 2013, es va aprovar la
realització d’un pla d’ocupació municipal amb caràcter extraordinari i urgent per tal de
facilitar la contractació de persones amb risc d’exclusió social que ja no percebin cap
tipus de prestació econòmica. L’execució de pla es realitzarà mitjançant la contractació de
20 treballadors en grups de 5 treballadors cadascun per períodes quadrimestrals, que
rebran una acció formativa prèvia a un contracte de treball de 4 mesos.
Una vegada finalitzat el període d’inscripcions, la comissió de valoració va efectuar la
classificació dels candidats i la proposta de contractació, amb incorporació d’una llista de
suplents. En data 2 d’abril de 2013, es va donar inici al pla i a la contractació del primer
grup seleccionat de 5 persones.
Atès que en les dates 1 de juliol, 1 d’octubre i 1 de gener, estan previstes les
contractacions del segon, tercer i quart grup, respectivament, i atès que subsisteixen les
situacions precàries de manca de treball de les persones aturades del municipi, es
proposa acumular a data 1 de juliol el segon i tercer període i augmentar el quart amb la
contractació de 10 persones a data 1 d’octubre, i atendre l’augment de tasques de
manteniment i conservació dels espais públics que es produeixen durant la temporada
estival. En aquest cas, es proposa que una de les 10 persones del segon període
exerceixi la funció d’encarregat i que coordini la tasca dels diferents grups fins al 31 de
gener de 2014. L’encarregat haurà de reunir la condició de trobar-se en situació d’atur,
reunir les capacitats de formació i experiència per exercir aquesta tasca i serà seleccionat
pel SOCE.
Vist l’estudi de costos laborals amb un import de 130.959, 82 euros (100.493,38 euros en
concepte de salari i 30.466,44 euros en concepte de Seguretat Social) i vist l’informe de
la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del nombre de contractats del Pla d’Ocupació Municipal
2013 fins arribar a la contractació de 24 treballadors aturats durant un període de quatre
mesos a raó de 28 hores setmanals i, 1 encarregat durant un període de set mesos a raó
de 32 hores setmanals.
SEGON.- Aprovar el segon període del Pla d’Ocupació Municipal 2013, des de l’1 de juliol
fins el 31 d’octubre de 2013, on està previst contractar a temps parcial a 10 persones
aturades, 9 amb la categoria de peons de serveis generals a temps parcial (70%) durant
un termini de 4 mesos i 1 encarregat a temps parcial (80%) durant un termini de set
mesos, que coordini les tasques durant el segon i tercer període i, Donar inici amb data
17 de juny de 2013 a l’acció formativa en competències clau (habilitats personals,
habilitats socials i recerca activa de feina) i prevenció de riscos laborals, amb un total de
40 hores que seran impartides pels propis tècnics municipals
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TERCER.- Aprovar el tercer període del Pla d’Ocupació Municipal 2013, des de l’1
d’octubre de 2013 fins el 31 de gener de 2014, on està previst contractar a temps parcial
a 10 persones aturades amb la categoria de peons de serveis generals a temps parcial
(70%) durant un termini de 4 mesos.
QUART.- La despesa d’aquestes contractacions s’imputarà a càrrec de la partida 2013
15.92000 14300 del vigent pressupost municipal
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’EBAS i al SOCE
7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA PER A LA REALITZACIÓ DE
PROGRAMES
I
ACTIVITATS
D’INTEGRACIÓ
SOCIAL
DE
PERSONES
ESTRANGERES IMMIGRADES I CATALANES RETORNADES.
Vist que dintre del Contracte Programa del Consell Comarcal del Tarragonès, s’ha obert
el termini per a la sol·licitud de subvencions del Departament de Benestar Social i Família
per a ajuntaments de més de vint mil habitants dins l’exercici 2013.
Vist que en aquests contractes inclouen les subvencions per a la realització de programes
i activitats d’integració social de persones immigrades i catalanes retornades.
Atès que el nostre municipi des de fa anys demana subvenció per a realitzar activitats i
cursos que faciliten la integració de les persones estrangeres que arriben al nostre
municipi.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Demanar al Departament de Benestar Social i Família una subvenció per portar
a terme programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres
immigrades, mitjançant el Consell Comarcal del Tarragonès.
SEGON. Els programes i accions d’acollida i integració pels quals es demana subvenció,
contemplen la contractació d’un/a tècnic/ca de politiques migratòries amb un import de
24.713,28 euros, durant 12 mesos.
TERCER. Les despeses de personal que es derivin d’aquesta actuació aniran a càrrec
del vigent pressupost municipal.
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QUART. Notificar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família, al Consell
Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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