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

DATA:
LLOC:
HORARI:

22 de gener de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 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. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència :
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

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 15 DE GENER DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 15 de gener de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.
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3.1 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI INDASOL DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL P. PAU CASALS, NÚM. 114.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris c. de l’edifici Indasol, de llicència
municipal per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 114 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 la Comunitat de Propietaris de l’edifici Indasol, la llicència
municipal d’obres núm. 865/13 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau
Casals, núm. 114 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
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7a.- L’obra es realitzarà amb la tècnica de treballs verticals.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI BAHIA II DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. MARCOS REDONDO, NÚMS. 6, 8 I 10.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris c. de l’edifici Bahia II, de llicència
municipal per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Marcos Redondo, núms.
6, 8 i 10 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 la Comunitat de Propietaris de l’edifici Bahia II, la llicència
municipal d’obres núm. 866/13 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c.
Marcos Redondo, núms. 6, 8 i 10 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota
el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
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Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- L’edifici consta de PB i 5 PP. L’obra es realitzarà amb plataforma instal·lada a
l’aparcament de propietat privada.
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. 633785 de data 10.12.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

16.55 €

Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

16,55 €

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.

C) SOL·LICITUD DE LIDL SUPERMERCADOS SAU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL SUPERMERCAT SITUAT AL RAVAL DE LA MAR.
Vista la sol·licitud de l’empresa Lidl Supermercados SAU, de llicència municipal
d’ampliació i reforma del supermercat situat al c. Raval de la Mar 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:
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PRIMER.- Concedir a Lidl Supermercados SAU, la llicència municipal núm. 844/13 de
d’ampliació i reforma del supermercat situat al c. Raval de la Mar de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades i acabades 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.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- 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. 633426 de data 08.11.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals

Tributs Municipals
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Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

8.939,14 €

Taxa

2.234,79 €

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

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

11.173,93 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.234,79 € 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.

D) SOL·LICITUD DEL SR. A. T. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR EN UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C. SIR E.
MORELL SCOTT, 22 .
Vista la sol·licitud del Sr. A. T. V., de llicència municipal per a la instal·lació d’un ascensor
en un habitatge al c. Sir Esteve Morell Scott, 22 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. A. T. V., la llicència municipal núm. 703/13 per la instal·lació
d’un ascensor en un habitatge al c. Sir Esteve Morell Scott, núm. 22 de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633264 de data 09.10.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals

Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

755,44 €

Taxa

188,86 €

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

944,30 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

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.
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E) SOL·LICITUD DE PRINCIPIO 10 SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
L’ARRANJAMENT DEL LOCAL SITUAT AL C. JOSEP M. DE SEGARRA, 4 LOCAL 11 .
Vista la sol·licitud de Principio 10 SL, de llicència municipal per a l’arranjament del local
situat al c. Josep M. de Segarra, núm. 4 local 11 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 Principio 10 SL, la llicència municipal núm. 864/13 per a
l’arranjament del local situat al c. Josep M. de Segarra, 4 local 11 de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de tramitat i ser favorable la llicència ambiental.

8

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. 633781 de data 10.12.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals

Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

254,20 €

Taxa

127,10 €

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

381,30 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

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.

F) SOL·LICITUD DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU DE LLICÈNCIA MUNCIPAL PER
REALITZAR ELS TREBALLS DE RECONSTRUCCIÓ DE LA CANALITZACIÓ AL RAVAL
DE LA MAR.
Vista la sol·licitud de l’empresa Telefónica de España SAU de llicència municipal per a
realitzar els treballs de reconstrucció de la canalització de 25 m. afectat pel canal de
desguàs, paral·lel a la TV-3148, Raval de la Mar 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 Telefónica de España SAU la llicència municipal d’obres
núm. 15/13 per a realitzar els treballs de reconstrucció de la canalització del Raval de la
Mar 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.- S’haurà de fonar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
3a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
4a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
DESRATITZACIÓ,
DESINSECTACIÓ,
PREVENCIÓ
I
CONTROL
DE
LA
LEGIONEL·LOSIS EN EDIFICIS, SERVEIS I LLOCS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 28 d’octubre de 2013, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació del servei de desratització, desinsectació, prevenció i
control de la legionel·losis en edificis, serveis i llocs públics del terme municipal .
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 i
tècniques que regulen aquesta contractació.
Vist que part de l’empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL
(SAHICASA) 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 SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL (SAHICASA) el contracte del servei de desratització, desinsectació, prevenció i
control de la legionel·losis en edificis, serveis i llocs públics del terme municipal, durant l’any
2014, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 35.000,00 € pressupost net, i
5.111,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 40.111,50 € (IVA inclòs), mitjançant
procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 2014.13.16900.22700 (AD-810)
del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.750,00 €, d’acord amb l’article
95 i següents 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.
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TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ DE DUES RECLAMACIONS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
A) Vist l’escrit presentat per la Sra. L. S. M. en data 23/12/13 (RED 7735/2013), pel què
formula reclamació d’indemnització pels danys causats el dia 25/11/13 al vehicle de la
seva propietat –BMW X3 matrícula 6154-FSS- i que imputa al fet de topar amb una pilona
de la zona pública d’estacionament per a vehicles adjacent al mercat municipal.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que l’Instructor de l’expedient informa:
- La interessada no aporta cap prova clara de les circumstàncies en què va succeir
el sinistre i, per tant, s’ha d’entendre que les seves opinions són legítimes, però no
tenen una fonamentació objectiva.
-

A la vista de l’expedient, no es pot mantenir que la causa de la topada fos, com
sosté la perjudicada, ni la manca de visibilitat ni el color (negre) de la pilona. Això
per: 1/ La inspecció ocular del lloc de l’accident acredita òptima visibilitat i suficient
enllumenat públic al lloc de l’accident. 2/ La pilona, normalitzada d’acer model
Grey-100, està homologada per la UE, disposa de certificació ENAC ISO
9001:2008, i s’ajusta plenament a les directrius i recomanacions per a la
senyalització vertical del Manual de Senyalització Urbana del MOPU.

-

La pilona va ser col·locada expressament en zona de trànsit de vianants per evitar
que els cotxes aparquessin sobre la mateixa, amb l’objectiu d’augmentar la
seguretat de la pluralitat d’usuaris que hi transiten i/o conflueixen a la zona del
mercat.

-

No es pot descartar que, en aquest cas, el fet causant del resultat lesiu va venir
propiciat per una manca d’atenció atribuïble a la víctima que no va advertir la
presència d’una pilona, com s’ha dit totalment ubicada fora de la zona
d’estacionament i circulació de vehicles.

-

No s’ha demostrat, ni tant sols de forma indiciària, la responsabilitat de
l’Administració en els termes plantejats en aquesta reclamació.
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Atès que en aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada dels
Dictàmens números. 36/04 276/04, no queda suficientment acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel vehicle de la Sra. Salvadó i l’Administració actuant.
Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no es pot predicar pel simple fet
que s’hagi produït un accident a l’espai públic, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents 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.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
Lorena Salvadó Mariné en data 23/12/13, exp. RP núm. 889/2013, per no donar-se la
relació de causalitat entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït,
que és requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial
objectiva tal com estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions
de la part expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
B) Vist l’escrit presentat per la Sra. R. G. H. en data 2/12/13 (RED 7329/2013), pel què
formula reclamació d’indemnització pels danys causats el dia 1/12/13 al vehicle de la
seva propietat –Citroën Xsara Picasso matrícula 4818-FGY, i que imputa al fet de topar
amb una pilona de la zona pública d’estacionament per a vehicles adjacent al mercat
municipal.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que l’Instructor de l’expedient informa:
- La interessada no aporta cap prova clara de les circumstàncies en què va succeir
el sinistre i, per tant, s’ha d’entendre que les seves opinions són legítimes, però no
tenen una fonamentació objectiva.
-

A la vista de la documentació incorporada a l’expedient, no es pot mantenir que la
causa de la topada fos, com sosté la perjudicada, ni la manca de visibilitat o el
color (negre) de la pilona. Això per: 1/ La inspecció ocular del lloc de l’accident
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acredita òptima visibilitat i suficient enllumenat públic al lloc de l’accident. 2/ La
pilona, normalitzada d’acer model Grey-100, està homologada per la UE, disposa
de certificació ENAC ISO 9001:2008, i s’ajusta plenament a les directrius i
recomanacions per a la senyalització vertical del Manual de Senyalització Urbana
del MOPU.
-

La pilona va ser col·locada expressament en zona de trànsit de vianants per evitar
que els cotxes aparquessin sobre la mateixa, amb l’objectiu d’augmentar la
seguretat de la pluralitat d’usuaris que hi transiten i/o conflueixen a la zona del
mercat.

-

No es pot descartar que, en aquest cas, el fet causant del resultat lesiu va venir
propiciat per una manca d’atenció atribuïble a la víctima que no va advertir la
presència d’una pilona, com s’ha dit totalment ubicada fora de la zona
d’estacionament i circulació de vehicles.

-

No s’ha demostrat, ni tan sols de forma indiciària, la responsabilitat de
l’Administració en els termes plantejats en aquesta reclamació.

Atès que en aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada dels
Dictàmens números. 36/04 276/04, no queda suficientment acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel vehicle de la Sra. González i l’Administració actuant.
Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no es pot predicar pel simple fet
que s’hagi produït un accident a l’espai públic, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents 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.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
R. G. H. O. en data 2/12/2013, exp. RP núm. 888/2013, per no donar-se la relació de
causalitat entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és
requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva
tal com estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
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5è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

LABORAL I DE SERVEIS

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA RESTA DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CLUB D’ATLETISME VILA-SECA PER L’ANY 2013.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Atletisme Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2013.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de
Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Atletisme Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 8.821,70 €, com a justificants de la subvenció
concedida al Club Atletisme Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 1.640,00 € , a
càrrec de la partida 14.34100.48900 O 2013 00005741 del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA
SECCIÓ DE MUNTANYA DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL DE VILA-SECA PER L’ANY
2013.
Vist la relació de justificants presentats per la Secció de Muntanya de l’ACV, corresponents
a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 d’abril de 2013.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-828 favorable signat per l’Interventor, 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.- Donar conformitat als justificants presentats per la Secció de Muntanya de l’ACV,
mitjançant factures, per un import de 2.311,62 €, com a justificants de la subvenció
concedida a la Secció de Muntanya de l’ACV.
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SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.200,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201300031800) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA I
LA SEVA BESTRETA DEL 80% A LA COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca que demana la concessió
d’una una subvenció extraordinària per la XXXII Trobada de Gegants a realitzar dins dels
actes de la Festa Major de Sant Antoni 2014 i la concessió d’una bestreta del 80 % del
seu total i vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons i 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.- Concedir a la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una subvenció
extraordinària de 5.900,- € (IVA inclòs) per la XXXII Trobada de Gegants a realitzar dins
dels actes de la Festa Major de Sant Antoni 2014, amb càrrec a la partida
14.33400.48900 D 289 del pressupost per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Concedir a la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció extraordinària per un import de 4720,00.-€,a càrrec de la partida
14.33400.48900 O-290 per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització
de les activitats i del programa a realitzar.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades de l’entitat durant l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 de març
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I NOUS
EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI DURANT
L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’emprenedora E. R. R., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora
ELISABET ROSALES RONCO, ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha
presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.1 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’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
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Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
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 del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora E. R. R. en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-33273) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora E. R. R..
B) Atès que l’empresa AUGES ROSILLO, S.L., te aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vilaseca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa AUGES
ROSILLO, S.L., ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.1 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’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
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 del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa AUGES
ROSILLO, S.L., en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos
d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-31346) 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.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS CONCEDITS A LES
EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’empresa M. J. M. P., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
500 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una jornada
laboral de 20 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa M. J. M. P., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 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 500 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos amb una jornada laboral de 20 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
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 M. J. M. P., en 500 euros
per la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una jornada laboral de 20
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-33272) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa M. J. M. P..
B) Atès que l’empresa TALCOB, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 750 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
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Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa TALCOB, S.L., ha sol·licitat
el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 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 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
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 TALCOB, S.L., en 750
euros per la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a jornada completa,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31795) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa TALCOB, S.L.

C) Atès que l’empresa VILLAGE PARK HOTELES, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors aturats durant 4
mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa VILLAGE PARK HOTELES,
S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 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 1.500 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de 4 mesos a jornada.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
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:
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PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa VILLAGE PARK
HOTELES, S.L., en 1.500 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant 4
mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31794) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa VILLAGE PARK HOTELES, S.L.
D) Atès que l’empresa O. G. B., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 750
euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una jornada de 30
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa O. G. B., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 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 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
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 O. G. B., en 750 euros
per la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31342) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa O. G. B..
E) Atès que l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 7.500 euros, per a la contractació de 20 treballadors aturats durant 3 mesos
a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
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Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.,
ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 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 6.750 euros, corresponents a la justificació de 9
contractes realitzats i justificats de 3 mesos: 2 a jornada completa i 7 amb una jornada de
30 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
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 DISGUIMAR GROUP,
S.L., en 6.750 euros per la contractació de 9 treballadors aturats durant 3 : 2 a jornada
completa i 7 amb una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal i, deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 6.750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31093) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.
5.6 RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE CONCESSIÓ
D’INCENTIUS A EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS
ATURATS A CÀRREC DEL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.
Atès que durant els últims dies de l’any 2013, es van presentar diferents sol·licituds
d’incentius econòmics per la contractació de treballadors aturats inscrits a la Borsa de
Treball municipal o per la creació de noves empreses o nous emprenedors.
Atès que aquestes sol·licituds s’han tramitat conforme allò que disposen les bases
reguladores per a la concessió d’incentius dins el programa Impuls a l’Ocupació 2013, si
bé per raons d’imputació a l’exercici pressupostari 2013 s’han tramitat amb caràcter
d’urgència i s’han resolt mitjançant decret de l’Alcaldia de data 31 de desembre de 2013.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Ratificar els decrets de l’Alcaldia del dia 31 de desembre de 2013 pels quals es
concedeixen incentius econòmics a empreses que han contractat treballadors aturats
mitjançant la Borsa de Treball municipal, d’acord amb el següent detall:
EMPRESA
Carbónicas Masquefina, SA
Bercose, SL
Esteve Ferré Constructora, SL
Leisure Parks, SA
Granitos Pérez. SL
Aunar Group 2009, SL
M. T. A.
El Boliche Bailable 2008, SLU
Tarragona Padel Indoor, SL
M. A. N.
Bercose, SL
Mutual Gestión Integral, SL

TREBALLADORS
CONTRACTATS
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
10

IMPORT
SUBVENCIÓ
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
1.500 euros
750 euros
750 euros
750 euros
3.750 euros
7.500 euros

SEGON.- Trametre aquest acord al SOCE i a la Intervenció Municipal.

5.7 RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE CONCESSIÓ
D’INCENTIUS A NOUS EMPRENEDORS O PER LA INSTAL·LACIÓ DE NOVES
EMPRESES A CÀRREC DEL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.
Atès que durant els últims dies de l’any 2013, es van presentar diferents sol·licituds
d’incentius econòmics per la constitució de nous emprenedors o per la creació de noves
empreses al municipi.
Atès que aquestes sol·licituds s’han tramitat conforme allò que disposen les bases
reguladores per a la concessió d’incentius dins el programa Impuls a l’Ocupació 2013, si
bé per raons d’imputació a l’exercici pressupostari 2013 s’han tramitat amb caràcter
d’urgència i s’han resolt mitjançant decret de l’Alcaldia de data 31 de desembre de 2013.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ratificar els decrets de l’Alcaldia del dia 31 de desembre de 2013 pels quals es
concedeixen incentius econòmics a nous emprenedors o a la creació de noves empreses
al municipi, d’acord amb el següent detall:
EMPRESA/EMPRENEDOR
A. R. G.
Metal Group Mediterranea, SL
M. L. G.

ACTIVITAT

IMPORT SUBVENCIÓ
2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros
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C. O. P.
Xternal Media Service, SL
R. M. S.
V. M. G.

2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros

SEGON.- Trametre aquest acord al SOCE i a la Intervenció Municipal.

5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES A LES DIFERENTS ENTITATS CULTURALS DE VILASECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària al Ràdio Club Vila-seca per un import de 700,00.-€ per la
organització i realització de les activitats programades per l’any 2013.
Ates que la Junta de Govern Local en data 27 de maig de 2013 va aprovar la concessió
d’una subvenció a les diferents entitats culturals de Vila-seca destinades a finançar les
activitats i el funcionament de les entitats segons el detall que consta a l’expedient.
Vista la relació de justificants presentats per les diferents entitats de Vila-seca
corresponents a l’organització del seu programa d’activitats pel 2013, els quals
determinen quin és l’import final de la subvenció.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per les diferents entitats de Vila-seca
com a justificació d’una part de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 11 de març de 2013 i 27 de maig de 2013 segons es detallen a continuació,
i aprovar el seu pagament per import de 16.705,77.-€ a càrrec de la partida
14.33400.48900 del vigent pressupost municipal

A.Catalana Iberoamericana

Subvenció
inicial
2.500,00.-€

Subvenció
concedida
2.426,01.-€

Import
pagament
2.426,01.-€

Societat “El Centru”
Societat “El Fènix”
Pont de fusta
Ràdio Club Vila-seca
Associació ACVIMA de Vila-seca
Societat “Las Vegas”

1.300,00.-€
1.300,00.-€
5.600,00.-€
700,00.-€
3.000,00.-€
1.300,00.-€

1.300,00.-€
1.300,00.-€
5.107,00.-€
700,00.-€
3.000,00.-€
1.300,00- €

1.300,00.-€
1.300,00.-€
5.107,00.-€
700,00.-€
3.000,00.-€
1.300,00- €

ENTITAT

ADORC.
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A. Cultural de Dones de la Pineda

1.500,00.-€

1.500,00.-€

1.500,00.-€

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

5.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A LA SECCIÓ DE BELLES ARTS DE
L’AGRUPACIÓ CULTURAL.
Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària pel seu funcionament a la Secció de Belles Arts de l’Agrupació
Cultural de Vila-seca per un import de 3.000,00.-€ per tal de fer front a les despeses de
les activitats i del programa a realitzar de la Secció de Belles Arts de l’Agrupació Cultural
de Vila-seca.
Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar el pagament
d’una bestreta per import de 2.400,00.-€ corresponent al 80% per fer front a les despeses
prèvies a la realització de les activitats i del programa a realitzar per part de la Secció de
Belles Arts de l’Agrupació Cultural de Vila-seca.
Vista la relació de justificants per un import de 2954,48.-€ presentats per la Secció de
Belles Arts de l’Agrupació Cultural de Vila-seca com a justificació de la subvenció
ordinària pel seu funcionament general durant l’any 2013.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca pel
seu funcionament per un import de 2954,48.-€ com a justificació de subvenció ordinària
aprovada per la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013.
SEGON.- Aprovar la justificació per un import de 2954,48 i el pagament per un import de
554,48.-€ corresponents a la subvenció de la Secció de Belles Arts de l’Agrupació
Cultural de Vila-seca, a càrrec de la partida 14.33400.48900/ADORC 30874 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’AGRUPACIÓ CULTURAL.
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Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària pel seu funcionament ordinari de l’Agrupació Cultural de Vilaseca per un import de 3.000,00.-€ per tal de fer front a les despeses de les activitats i del
programa a realitzar de l’Agrupació Cultural de Vila-seca.
Atesa que la Junta de Govern Local en data 21 d’octubre de 2013 va aprovar la
documentació presentada per l’Agrupació Cultural per un import de 2.509,64.-€ com a
justificació d’un part de la subvenció ordinària pel funcionament general de l’Agrupació
Cultural de Vila-seca.
Vista la relació de justificants per un import de 756,52.-€ presentats per l’Agrupació
Cultural de Vila-seca corresponents a la part de la subvenció pendent per un import de
490,36.-€ com a justificació de la subvenció ordinària pel seu funcionament general
durant l’any 2013.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca pel
seu funcionament per un import de 490,36.-€ com a justificació de la resta de la
subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013.
SEGON.- Aprovar la justificació i el pagament per un import de 490,36.-€ corresponents a
una part de la subvenció de l’agrupació Cultural de Vila-seca, a càrrec de la partida
14.33400.48900/ADORC 30875 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ EL CENTRU.
Ates que la Junta de Govern Local en data 21 d’octubre de 2013 va aprovar la concessió
d’una subvenció extraordinària amb motiu dels actes del 120è aniversari per un import de
700,00.-€ per tal de fer front a les despeses de les activitats i del programa a realitzar per
l’Associació El Centru de Vila-seca.
Vista la relació de justificants per un import de 1.826,49.-€ presentats per l’Associació El
Centru de Vila-seca com a justificació de la subvenció extraordinària amb motiu del actes
del 120è aniversari durant l’any 2013.
Vistos els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
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Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació El Centru de Vila-seca
per un import de 1.826,49.-€ com a justificació de subvenció extraordinària amb motiu del
actes del 120è aniversari durant l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern Local en
data 21 d’octubre de 2013.
SEGON.- Aprovar la justificació i el pagament per un import de 700,00.-€ corresponents a
la subvenció extraordinària de l’Associació El Centru, amb motiu dels actes del 120è
aniversari de l’entitat, a càrrec de la partida 14.33400.48900/ADORC 33282 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A LA SECCIÓ DE L’ESBART DANZAIRE
RAMON D’OLZINA DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL.
Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària pel seu funcionament a la Secció de l’Esbart Danzaire Ramon
d’Olzina de l’Agrupació Cultural de Vila-seca per un import de 2.500,00.-€ per tal de fer
front a les despeses de les activitats i del programa a realitzar de la Secció de l’Esbart
Danzaire Ramon d’Olzina de l’Agrupació Cultural de Vila-seca
Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar el pagament
d’una bestreta per import de 2.000,00.-€ corresponent al 80% de la subvenció per fer
front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i del programa a realitzar per
part de la Secció de l’Esbart Danzaire Ramon d’Olzina de l’Agrupació Cultural de Vilaseca.
Vista la relació de justificants per un import de 3081,28.-€ presentats per Secció de
l’Esbart Danzaire Ramon d’Olzina de l’Agrupació Cultural de Vila-seca com a justificació
de la subvenció ordinària pel seu funcionamnet general durant l’any 2013.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca,
secció de l’Esbart Dansaire, pel seu funcionament per un import de 3.081,28.-€ com a
justificació de subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 11 de
març de 2013.

26

SEGON.- Aprovar la justificació per un import de 2.500,00.-€ i el pagament per un import
de 500,00.-€.-€ corresponents a la subvenció de la Secció de l’Esbart Danzaire Ramon
d’Olzina de l’Agrupació Cultural de Vila-seca, a càrrec de la partida 14.33400.48900 AD
4417 i O 33914 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A LA SECCIÓ D’ESCACS DE L’AGRUPACIÓ
CULTURAL.
Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària pel seu funcionament a la Secció d’Escacs de l’Agrupació
Cultural de Vila-seca per un import de 3.300,00.-€ per tal de fer front a les despeses de
les activitats i del programa a realitzar de la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural de
Vila-seca
Ates que la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013 va aprovar el pagament
d’una bestreta per import de 2.640,00.-€ corresponent al 80% de la subvenció per fer
front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i del programa a realitzar per
part de la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural de Vila-seca.
Vista la relació de justificants per un import de 3.021,57-€ presentats per Secció d’Escacs
de l’Agrupació Cultural de Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària pel seu
funcionament general durant l’any 2013.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de Fons i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca,
secció d’Escacs de funcionament per un import de 3.021,57.-€ com a justificació de
subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 11 de març de 2013.
SEGON.- Aprovar la justificació per un import de 3.021,57,-€ i el pagament per un import
de 431,57,-€ corresponents a la subvenció de la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural
de Vila-seca, a càrrec de la partida 14.33400.48900/AD4415 i O 33296 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
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6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS I PAGAMENT DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES ALS CONSELLS ESCOLARS I AMPA DE LES ESCOLES
I INSTITUTS, ANY 2013.
E) APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A L’ESCOLA LA
PLANA PER FER FRONT A PART DE LES DESPESES D’UNA SEGONA MONITORA
DE MENJADOR
Vista la factura presentada per la direcció de l’escola La Plana que fa referència a la
justificació de la subvenció concedida a aquesta escola per acord de Junta de Govern
Local de 30 de setembre de 2013 per a atendre el pagament d’una part de les despeses
de contractació d’una segona monitora de menjador per al centre escolar durant el primer
trimestre del curs 2013-2014 (setembre a desembre de 2013).
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta
formulada per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques
d’Igulatat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per import de 2.046,87 € com a
justificació de la subvenció concedida a l’escola La Plana per a atendre el pagament
d’una part de les despeses de contractació d’una segona monitora de menjador per al
centre escolar durant el primer trimestre del curs 2013-2014 (setembre a desembre de
2013).
SEGON.
Aprovar i el pagament de 1.418 euros
a càrrec de la partida
2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal, O ------- d’acord amb el següent
detall:

2a monitora menjador 1r trimestre curs 2013-2014

1.418 €

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, el que
segueix:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE DIVERSOS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS.
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Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 20 de novembre de 2013, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de manteniment de les
instal·lacions de diversos equipaments municipals.
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 i
tècniques que regulen aquesta contractació.
Vist que per part del Sr. L. E. R. R., s’ha presentat la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. L. E. R. R., el contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions de diversos equipaments municipals, d’acord amb la proposta presentada pel
preu de 51.300,00 € pressupost net, i 10.773,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de
62.073,00 € (IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la
partida 2014.13.15200.21200 (AD-541).
SEGON.- La partida pressupostària a la qual s’aplicarà el crèdit, entenent que la previsió
de l’execució del contracte començarà a partir de l’exercici pressupostari 2014 i
s’estendrà durant l’exercici pressupostari de l’any 2015, d’acord amb l’article 174 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, la
realització de les despeses de caràcter plurianual que es deriven del present contracte
caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos en la seva aprovació expressa.
TERCER.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 2.565,00 €, d’acord amb l’article
95 i següents 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.

29

QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL
DETECTAT EN UN ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE
DESEMBRE DE 2013.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local realitzada
el dia 18 de desembre de 2013, en el punt 4.3 respecte al requeriment respecte el
requeriment efectuat en el procediment de contractació del servei d’activitats d’educació
ambiental als centres escolars del municipi, en el que consta com a garantia definitiva ha
dipositar per part de l’empresa LIMONIUM, SLU com a empresa que ha presentat la
proposta més avantatjosa per a portar a terme el servei de referència, hi consta la
quantitat de 473,12 € que correspon a una anualitat del servei; hauria de constar la
quantitat de 946,24 € que correspon a les dues anualitats objecte del contracte.
Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei
4/1999 de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord 4.3 de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia
18 de desembre de 2013, en el sentit de que l’import total que ha d’ingressar l’empresa
LIMONIUM, SLU en concepte de garantia definitiva per l’adjudicació del sevei d’activitats
d’educació ambiental als centres escolars del municipi ha de ser la quantitat de 946,34 €
que correspon a les dues anualitats (2014-2015) objecte de contractació.
SEGON.- Notificar l’adopció del següent acord a l’empresa LIMONIUM, SLU, a la resta
d’empreses participants en la licitació, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR INICI AL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL PER
A L’ANY 2014.
Ates que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària realitzada el dia 10 de desembre
de 2013, va aprovar un Pla d’Ocupació municipal bianual, període 2014-2015, amb la
finalitat de donar formació i ocupació a 90 persones aturades.
Ates que el Pla d’Ocupació municipal per l’any 2014, dedicat al manteniment i
conservació dels espais públics i de les zones verdes del municipi, on està previst
contractar 45 persones aturades a temps parcial (70%) amb la categoria de peons de
serveis generals durant un termini de 4 mesos.
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Vist que la distribució del programa per l’any 2014 s’efectuarà en 3 períodes en el que es
contractarà un grup de 15 persones en cada una.
Tenint en compte allò que disposa l’article 3.del RDL 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, que limita la contractació laboral temporal únicament a casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents e inajornables.
Considerant que l’adopció de mesures per al foment de l’ocupació, destinades a persones
aturades de llarga durada, sense recursos econòmics i amb càrregues familiars, tenen
caràcter excepcional en l’actual context de crisi econòmica global.
Vist l’acta de la Comissió de valoració sobre el procés de selecció de les persones
proposades per a formar part de l’esmentat Pla d’Ocupació, 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 selecció dels següents candidats per a formar part del primer
període del Pla d’Ocupació municipal 2014, d’acord amb el contingut de l’acta de la
comissió de valoració del dia 9/1/2014, que consistirà en una acció formativa prèvia i una
contractació laboral temporal de 4 mesos a temps parcial (70% de jornada):
NIE: X1516232A
DNI: 18969175V
DNI: 28594806X
DNI: 39865643L
DNI: 39923517W
DNI: 48138132Y
DNI: 39883925Q
DNI: 47761299M
DNI: 39470191Y
DNI: 39728481Y
DNI: 39836701B
DNI: 39924131H
NIE: X5006583N
NIE: X9275989C
DNI: 39713050P
SEGON.- Donar inici 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 pel propis tècnics municipals.
TERCER. Contractar als candidats que hagin superat amb aprofitament el període
formatiu, per iniciar el contracte laboral, amb la categoria de peons ordinaris de serveis
generals, a temps parcial (70%) durant el termini de 4 mesos, comprès entre l’1 de febrer
de 2014 i el 31 de maig de 2014.
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QUART. La despesa d’aquestes contractacions s’imputarà a càrrec de les partides
15.92000.14300 i 15.92000.16000 del vigent pressupost municipal
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’EBAS i al SOCE.

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,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.01.30 11:16:52 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde president,

Josep Poblet i Tous
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