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

DATA:
LLOC:
HORARI:

24 de setembre 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
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusen la seva absència:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

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

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 17 DE SETEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 17 de setembre de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2014079.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 15 de
setembre de 2014, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2014079, per import de
324.045,68 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES MEMÒRIES VALORADES.

A) Vista la memòria valorada per a les obres d’adequació urbana de la vorera del carrer
Amadeu Vives i Joaquim Serra, així com l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals
en data 3 de setembre actual, 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres d’adequació urbana de la vorera del
carrer Amadeu Vives i Joaquim Serra, amb un pressupost total de 11.932,31 € IVA
inclòs.
B) Vista la memòria valorada per a les obres d’adequació urbana del parc dels
Geganters, així com l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 16 de
setembre actual, 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres d’adequació urbana del parc dels
Geganters, amb un pressupost total de 99.755,25 € IVA inclòs.
C) Vista la memòria valorada per a les obres de reposició del clavegueram del carrer
Riudoms, així com l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 17 de
setembre actual, 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres de reposició del clavegueram del
carrer Riudoms, amb un pressupost total de 14.295,69 € IVA inclòs.
D) Vista la memòria valorada per a les obres de millora i adequació del camí del Castell,
fase 2, així com l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 17 de setembre

2

actual, 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres de millora i adequació del camí del
Castell, fase 2, amb un pressupost total de 21.295,62 € IVA inclòs.
4.2 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ INCOAT A FORJADOS Y CUBIERTAS SA PER
ORDENAR LA NETEJA I TANCAMENT DELS BAIXOS DEL C. MONTEROLS, NÚM. 35
DE VILA-SECA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja i el
tancament dels baixos del c. Monterols, núm. 35 de Vila-seca, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a Forjados y Cubiertas SA per
ordenar la neteja i el tancament dels baixos del c. Monterols, 35 de Vila-seca, per haver
procedit a la seva neteja i tancament dels baixos.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A TESIM SANT JORDI SL PER
ORDENAR LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT A LA PARCEL·LA F-125 DEL POLIGON
L’ALBA DE VILA-SECA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la F-125 del Polígon l’Alba de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la parcel·la F-125 del Polígon
L’Alba de Vila-seca, per haver procedit a la neteja del solar de referència.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A SOLVIA BANC DE SABADELL PER
ORDENAR LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT A LA PARCEL·LA ZR-9 DEL PP.VI-1 DE
VILA-SECA
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Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la ZR-9 del PP.VI-1 de Vila-seca, i vista la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Solvia Banc de Sabadell per
ordenar la neteja del solar situat a la parcel·la ZR-9 del PP.VI-1 de Vila-seca, per haver
procedit a la neteja del solar de referència.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

D) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A GESTION APE CAMPUS OSCA,
PER LA NETEJA DE LA PARCEL·LA ZR- 5 DEL PP.VI-1 DE VILA-SECA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la ZR-5 del PP.VI-1 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Gestion Ape Campus Osca per
ordenar la neteja del solar situat a la parcel·la ZR-5 del PP.VI-1 de Vila-seca, per haver
procedit a la neteja del solar de referència.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

E) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER ORDENAR LA NETEJA DE LA
PARCEL.LA ZR-13,
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de la parcel·la
ZR-13, del PP-VI-1, de Vila-seca, propietat de AGRÍCOLA ALCOVER SL, del terme
municipal, on s’observen les següents deficiències:
- Presenta un lamentable estat de brutícia i un elevat risc d’incendi, donada
l’abundància de matolls secs.
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Haurà de procedir a la neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a AGRÍCOLA ALCOVER SL, per
tal de formular les al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en
defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el deure legal dels propietaris d’us, conservació i rehabilitació de terrenys i
edificacions, d’acord amb l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i el procediment a seguir per tal de dictar
l’ordre d’execució d’acord amb l’article 83 següents i concordants del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 5 de juliol de 2011, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a AGRÍCOLA ALCOVER SL, que procedeixi a l’execució de les
actuacions necessàries per a conservar la parcel·la ZR-13, del PP-VI-1, de Vila-seca, en
les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en
l'execució dels següents treballs:
- Neteja del solar.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 7 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS,
SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 7 corresponent a les obres de rehabilitació
de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca, realitzades per CONSTRUCCIONS JAÉN
VALLÉS, SL per un import de 53.405,44 € sense IVA i 11.215,14 € en concepte d’IVA
que fan un total de 64.620,58 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15100.63201 (OF21581) del pressupost municipal.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS I
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ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN EDIFICIS D’HABITATGES A
VILA-SECA.
Vist que en el marc de les polítiques en matèria d’urbanisme que desenvolupa
l’Ajuntament de Vila-seca, s’elaboren les bases reguladores de les subvencions
destinades a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques, amb la
finalitat de millorar la qualitat dels habitatges, i en conseqüència, fomentar la millora de
les condicions de vida dels seus ocupants.
Atès que l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, fixa
el contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
Atès el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser aprovades
pel Ple de la corporació, si bé es tracta d’una competència delegada en la Junta de
Govern Local mitjançant acord plenari de data 5 de juliol de 2011, i s’han de sotmetre a
informació pública, com a mínim, per un termini de vint dies. Un cop aprovades
definitivament, el text íntegre de les bases, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, fent referència a aquest anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vistes les bases reguladores i les convocatòries per promoure la instal·lació d’ascensors i
la supressió de barreres arquitectòniques, en el municipi de Vila-seca, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades la instal·lació
d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques que s’adjunten al present acord.
SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a la instal·lació d’ascensors
i supressió de barreres arquitectòniques.
TERCER. Aprovar la despesa derivada de la convocatòria i d’acord amb les esmentades
bases, fixant la dotació pressupostària en l’import de 200.000,00 € (conjuntament per a
les subvencions per a l’arranjament i reparació de façanes i per a la instal·lació
d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques, en edificis d’habitatges de Vilaseca), i s’aplicaran en càrrec a la partida 13.15000.48900 del pressupost municipal.
QUART. Sotmetre el text de les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a través de la web municipal. Durant aquest
termini qualsevol persona pot consultar l’expedient a les oficines municipals (plaça de
l’Església, 26) i formular al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el
termini esmentat, les bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap
tràmit posterior.
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En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les
bases, es procedirà a suspendre la tramitació de la convocatòria si com a conseqüència
de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases.
CINQUÈ. Facultar àmpliament al President de la Corporació per al compliment del
present acord.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE
FAÇANES I ELEMENTS SORTINS ANNEXES EN EDIFICIS JA CONSTRUITS A VILASECA.
Vist que en el marc de les polítiques en matèria d’urbanisme que desenvolupa
l’Ajuntament de Vila-seca, s’elaboren les bases reguladores de les subvencions
destinades a la reparació i pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja
construïts.
Atès que l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, fixa
el contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
Atès el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser aprovades
pel Ple de la corporació, si bé es tracta d’una competència delegada en la Junta de
Govern Local mitjançant acord plenari de data 5 de juliol de 2011, i s’han de sotmetre a
informació pública, com a mínim, per un termini de vint dies. Un cop aprovades
definitivament, el text íntegre de les bases, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, fent referència a aquest anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vistes les bases reguladores i les convocatòries per promoure la reparació i pintura de les
façanes dels edificis, en el municipi de Vila-seca, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a promoure la
reparació i pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja construïts que
s’adjunten al present acord.
SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a promoure la reparació i
pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja construïts.
TERCER. Aprovar la despesa derivada de la convocatòria i d’acord amb les esmentades
bases, fixant la dotació pressupostària en l’import de 200.000,00 € (conjuntament per a
les subvencions per a l’arranjament i reparació de façanes i per a la instal·lació
d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques, en edificis d’habitatges de Vilaseca), i s’aplicaran en càrrec a la partida 13.15000.48900 del pressupost municipal.
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QUART. Sotmetre el text de les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a través de la web municipal. Durant aquest
termini qualsevol persona pot consultar l’expedient a les oficines municipals (plaça de
l’Església, 26) i formular al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el
termini esmentat, les bases quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap
tràmit posterior.
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les
bases, es procedirà a suspendre la tramitació de la convocatòria si com a conseqüència
de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases.
CINQUÈ. Facultar àmpliament al President de la Corporació per al compliment del
present acord.
5è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors aturats 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 GRANITOS PÉREZ, 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 1.000 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de 3 mesos amb una jornada 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 GRANITOS PÉREZ, S.L.,
en 1.000 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant un mínim de 3 mesos
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amb una jornada de 20 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 1.000 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-20652) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.

B) Atès que l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors aturats 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 GRANITOS PÉREZ, 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 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 GRANITOS PÉREZ, S.L.,
en 1.500 euros per la contractació de 2 treballadores aturats 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 1.500 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-19219) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa
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C) Atès que l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 500 euros, per a la contractació d’una treballadora 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 GRANITOS PÉREZ, 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 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 GRANITOS PÉREZ, S.L.,
en 500 euros per la contractació d’una treballadora aturada 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
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-19218) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.
A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa LEISURE PARKS, S.A., d’incentius per a
la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2 treballadors
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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 les sol·licituds presentades per l’empresa LEISURE PARKS, S.A.
d’incentius per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2
treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del
programa Impuls a l’Ocupació 2014.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.000 euros, 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-18598) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LEISURE PARKS, S.A.
B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U. d’un incentiu
per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 8 treballadors
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius,
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 DISGUIMAR GROUP, S.L.U.
d’un incentiu per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 8
treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del
programa Impuls a l’Ocupació 2014.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 16.000 euros, 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-21121) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U..

C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa BERCOSE, S.L. d’un incentiu per a la
transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 3 treballadors
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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 BERCOSE, S.L. d’un incentiu
per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 3 treballadors
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 6.000 euros, 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-21149) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.
D) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa S. G. M., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant 5 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, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
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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 S. G. M., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 5 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, 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-192169 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa S. G. M..
E) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa D. M. S., d’un incentiu per a la contractació
d’una treballadora durant 12 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, 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 D. M. S., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant 12 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, 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-18596) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa D. M. S..

F) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
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Vista la sol·licitud presentada per l’empresa PRINCIPIO 10, S.L., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant 3 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, 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 PRINCIPIO 10, S.L., d’un
incentiu per a la contractació d’una treballadora durant 3 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, 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-18595) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa PRINCIPIO 10, S.L.

G) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa RAMON ALLUE PLA Y JOSÉ GOMA
CASELLAS, SCP, d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 12 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, 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 RAMON ALLUE PLA Y JOSÉ
GOMA CASELLAS, SCP, d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 12
mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-18969) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa RAMON ALLUE PLA Y JOSÉ GOMA CASELLAS, SCP.
H) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa LEISURE PARKS, S.A., d’incentius per a la
contractació de 10 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, 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 LEISURE PARKS, S.A.,
d’incentius per a la contractació de 10 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 7.500 euros, 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-18597) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LEISURE PARKS, S.A.

I) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa M. L. S., d’un incentiu per a la contractació
indefinida d’una treballadora a jornada completa, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
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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, 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 emet per
unanimitat, el següent dictamen:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa M. L. S., d’un incentiu per a la
contractació indefinida d’una treballadora a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, 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-18592) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa M. L. S..
J) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CONCOBOT, S.L., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
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, 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 CONCOBOT, S.L., d’un incentiu
per a la contractació d’una treballadora durant 3 mesos amb jornada de 30 hores
setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, 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-17825) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CONCOBOT, S.L.
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K) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA
D’INSERCIÓ, S.L.U., d’incentius per a la contractació d’una treballadora durant sis mesos
amb una jornada de 20 hores setmanals, 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, 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 les sol·licituds presentades per l’empresa FORMACIÓ I TREBALL,
EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L.U., d’incentius per a la contractació d’una treballadora
durant sis mesos amb una jornada de 20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 euros, 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-17824) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L.U..
L) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., d’un incentiu per a
la contractació d’una treballadora durant tres mesos amb una jornada de 25 hores
setmanals, 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, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., d’un
incentiu per a la contractació d’una treballadora durant tres mesos amb una jornada de 25
hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 625 euros, 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-19217) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.

M) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa AGROTARRACO, S.L., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 3 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, 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 AGROTARRACO, S.L., d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, 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-21090) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa AGROTARRACO, S.L.
N) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
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Vista la sol·licitud presentada per l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U., d’incentius per
a la contractació de 15 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, 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 DISGUIMAR GROUP, S.L.U.,
d’incentius per a la contractació de 15 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 11.250 euros, 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-21091) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U.

O) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa LIMPIEZAS LAFUENTE, S.L., d’incentius per
a la contractació de 4 treballadors durant tres mesos Amb una jornada de 33 hores
setmanals, 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, 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 LIMPIEZAS LAFUENTE, S.L.,
d’incentius per a la contractació de 4 treballadors durant tres mesos amb una jornada de
33 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(d-21119) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LIMPIEZAS LAFUENTE, S.L.
P) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa MAANSHOLIDAYS CENTER, SLU, d’un
incentiu per a la contractació indefinida d’un treballador 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, 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 MAANSHOLIDAYS CENTER,
SLU, d’un incentiu per a la contractació indefinida d’un treballador a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, 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-18591) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MAANSHOLIDAYS CENTER, SLU.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE HAGIN INSTAL.LAT UNA NOVA EMPRESA AL
MUNICIPI DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’empresa CONCOBOT, 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 Vila-seca,
vinculat a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
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Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’empresa CONCOBOT, S.L.,
té aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa CONCOBOT,
S.L., ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.2 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 del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’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% restant de l’incentiu final a concedir a l’empresa
CONCOBOT, S.L., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6
mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-17829)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CONCOBOT, S.L.
B) Atès que l’emprenedor A. N. E., 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’emprenedor A. N. E.,
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 Dinamització Laboral, 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor A. N. E., 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-17828) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor A. N. E..
C) Atès que l’emprenedor J. G. 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 Vila-seca, vinculat a
la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedor J. G. L., té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor J. G. L.,
ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.2 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 del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’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% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor J. G.
L., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-20643)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. G. L.
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D) Atès que l’emprenedora V. C. P., 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 V. C. P.,
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’emprenedora V. C. P. 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-17827) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora V. C. P..

E) Atès que l’empresa DISGUIMAR GROUP, 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, vinculat a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30
hores setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’empresa DISGUIMAR
GROUP, S.L., té aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa DISGUIMAR
GROUP, S.L., ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.2 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 del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
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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% restant de l’incentiu final a concedir a l’empresa
DISGUIMAR GROUP, S.L., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon
període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-20644)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.
F) Atès que l’empresa TRANSPORTS MUIXÍ, SL, 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 Vilaseca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa
TRANSPORTS MUIXÍ, SL, 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’empresa, 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 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa TRANSPORTS
MUIXÍ, SL, 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-17857) del
vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa TRANSPORTS MUIXÍ, SL.

G) Atès que l’emprenedora F. G. S., 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 F. G. S.,
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 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora F. G. S., 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-17017) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora F. G. S..

H) Atès que l’empresa METAL GROUP MEDITERRANEA, S.L., 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’empresa METAL
GROUP MEDITERRANEA, 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’emprenedor, es proposa el
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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 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa METAL GROUP
MEDITERRANEA, 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-17830) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa METAL GROUP MEDITERRANEA, S.L.

I) Atès que l’emprenedora M. L. G., 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 M. L. G.,
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 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora M. L. G., 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-19323) del
vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora M. L. G..
J) Atès que l’emprenedora R. M. S., 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 R. M. S.,
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 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora R. M. S. 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-17858) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora R. M. S..
K) Atès que l’emprenedor C. P. B., 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’emprenedor C. P. B.,
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’emprenedor, 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 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor C. P. B. 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-18970) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor C. P. B..
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.

A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor E. V. C. d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a la contractació d’un treballador
provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període mínim de tres mesos i una
jornada mínima del 75%.
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, 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 E. V. C. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a la contractació d’un
treballador provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període mínim de tres
mesos i una jornada mínima del 75%.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-18594) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor E. V. C..

B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor M. L. S. 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, 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 M. L. S. 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’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-18593) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor M. L. S..
C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor R. P. 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, vist l’informe de la Intervenció municipal, i vist el dictamen emès per la
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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 R. P. 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’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-21150) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor R. P. M..
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESEES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.

- Atès que l’empresa ARCOIRIS, S.C.P., 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 Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa ARCOIRIS,
S.C.P., 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’empresa, 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 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa ARCOIRIS,
S.C.P., 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 incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-19238) del
vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ARCOIRIS, S.C.P.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL PAGAMENT
D’INCENTIUS A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA
NOVA EMPRESA AL MUNICIPI DURANT 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.

- Atès que l’empresa BISET GESTIÓ GRUP, S.L., 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 Vilaseca.
Vista la declaració de l’empresa de renúncia a sol·licitar el pagament de la subvenció,
degut a que no compleix el requisit establert a l’article 3.2.3 de les bases, en relació a la
contractació d’un treballador provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període
mínim de tres mesos i una jornada mínima del 75%.
Atès que, d’acord amb l’article 12 de les bases, el beneficiari d’un ajut aprovat pot
renunciar a l’ajut concedit, cosa que ha comunicat per escrit a l’ajuntament amb data 9 de
juliol de 2014.
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 presentada per l’empresa BISET GESTIÓ GRUP, S.L. a
percebre la subvenció de 2.000 euros per haver instal·lat una nova empresa al municipi,
ja que no compleix el requisit establert a l’article 3.2.3 de les bases, en relació a la
contractació d’un treballador provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període
mínim de tres mesos i una jornada mínima del 75%, per rebre el pagament de la
subvenció.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
BISET GESTIÓ GRUP, S.L.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB DE TIR SANT ESTEVE DE VILA-SECA PER L’ANY 2014.
Vist la relació de justificants presentats per el Club de Tir Sant Esteve de Vila-seca,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2014, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2014.
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Vist l’informe de fiscalització 12-2014-563
favorable signat per l’Interventor 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.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club de Tir Sant Esteve de Vilaseca, mitjançant factures, per un import de 4.542,97 €, com a justificants de la subvenció
concedida al Club de Tir Sant Esteve de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.800,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201400019235) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS MIRAMAR LES ILLES, PER L’ANY 2014.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació , corresponents a justificar l’import
de la subvenció ordinària de l’any 2014, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària celebrada el dia 19 de març de 2014.
Vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’interventor 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.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veïns Miramar
Les Illes de Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 1.490,75 €, com a justificants de
la subvenció concedida a l’Associació de Veïns Miramar- Les Illes de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.490,75 € , a càrrec de la partida 14
92400 48900 O 21488 del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D’ACTIVITATS
ADREÇADES A PERSONES JOVES.
Atès que el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, a través
de la Direcció General de Joventut, va concedir per Resolució de 21 d’agost de 2014, una
subvenció per a projectes d’activitats adreçades a persones joves incloses al Pla Local de
l’ Ajuntament de Vila-seca per import de 15.000,- €
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Atès el requisit obligatori de presentació del document d’acceptació, per part del
peticionari, de l’ajut concedit, 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 de forma expressa la subvenció concedida per la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya, de 15.000,00 €, segons detall:
Projecte Dinamització Espai Jove Casa dels Obrers...................................... 7.500,00 €
Projecte Salut................................................................................................. 7.500,00 €
per destinar-la a les activitats i finalitats per les quals es va sol·licitar i acomplir totes les
obligacions establertes a les bases de la convocatòria.

SEGON.- Comunicar aquesta acceptació a la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, als efectes
convinguts.

5.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA A L’IES RAMON BARBAT I MIRACLE, D’ACORD AL CONVENI
DE COL.LABORACIÓ PEL FOMENT DE LES ACTIVITATS CULTURALS 2014.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. A. Q. C., com a director de l’IES
Ramón Barbat i Miracle, pel foment de les activitats culturals en els joves.
Atès el conveni de col·laboració entre els instituts de secundària i l’Ajuntament de Vilaseca pel foment d’activitats culturals en els joves, signat en data 20 de febrer de 2008,
prorrogable pel present curs escolar.
Atès allò establert al conveni, en relació a la tramitació del pagament de l’aportació
econòmica, mitjançant la resolució d’un expedient de subvenció extraordinària, que
presenti la direcció de l’IES Ramon Barbat i Miracle a la Regidoria de Joventut.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Atès el calendari de sortides escolars de caràcter cultural presentat per l’institut R. Barbat
i Miracle.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014- 619 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:
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PRIMER.- Ratificar el conveni amb els Instituts del Municipi, pel curs 2013-2014, per al
forment de les activitats culturals, donant suport a les despeses de les sortides culturals dels
centres del Municipi.
SEGON.- Aprovar la concessió d’una subvenció extraordinària de 3.000,- € a l’IES
Ramón Barbat i Miracle de Vila-seca, d’acord al conveni, per a sufragar les despeses de
la sortides culturals següents:

27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
30/01/2014
05/03/2014
23/04/2014
07/05/2014
14/05/2014
10/06/2014
17/06/2014

TEATRE A TARRAGONA
TEATRE A TARRAGONA
TEATRE A TARRAGONA
TEATRE A TARRAGONA
SORTIDA A BELLMUNT DEL PRIORAT
SORTIDA A BARCELONA
ANADA A L’AEROPORT ALUMNES INTER
TORNADA AEROPORT ALUMNES INTERC
SORTIDA AMPOSTA
SORTIDA GANDESA HORTA SANT JOAN

TERCER.- Aprovar la despesa de 3.000,00 a càrrec de la partida 14 33700 48900 A
21709 del vigent pressupost municipal de l’any 2014.
QUART.- Donar conformitat als justificants presentats per l’IES Ramon Barbat i Miracle de
Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 4.014,50 €, com a justificants de la
subvenció concedida a l’ l’IES Ramon Barbat i Miracle de Vila-seca.
CINQUÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.952,00 € , a càrrec de la partida 14
33400 48900 (O 21571) del pressupost municipal de 2014.
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons als
efectes oportuns.
5.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 2A CERTIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE
JOVES “CARRETERA I MANTA 2014”, AIXÍ COM EL SEU PAGAMENT.
Vist el programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta” corresponent a l’any 2014.
Atès que es tracta de realitzar unes activitats adreçades al lleure i la formació dels
col·lectius de joves dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou.
Atesos els preus públics que figuren al peu de cadascuna de les activitats en el programa
que s’incorpora a l’expedient i aprovats en anterior acord de Junta de Govern Local de
data 26 de febrer de 2014.
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Atès que en aquesta anualitat, el gestor del programa ha estat l’Ajuntament de Salou el
qual ha presentat la relació de despeses per la realització de les diferents activitats i la
distribució d’aquestes entre els ajuntaments participants.
Vist l’import de la 2a. certificació i trobant-la conforme, 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 segona certificació rebuda de l’Ajuntament de Salou, corresponent
a les activitats del programa “Carretera i Manta 2014” i que conté la part proporcional
corresponent a l’Ajuntament de Vila-seca, en base al nombre d’inscrits en cada activitat,
per l’ import de 7.254,98 €.
Aquesta certificació s’aprova a càrrec de la partida 14 33700 22606
pressupost de l’exercici de 2014.

DO 21584 del

SEGON.Aprovar el pagament de la segona certificació de l’Ajuntament de Salou,
gestor anual del programa per l’exercici de 2014.
5.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA EN
XARXA DE LA FIANÇA DEFINITIVA CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA DELS OBRERS DE
L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local en data 01/07/2013 va aprovar l’expedient de contractació per
a l’adjudicació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers de
l’Ajuntament de Vila-seca, pel termini que va des de l’ 1 de setembre de 2013 al 31 de
juliol de 2014 (Exp. 492/2013), per procediment negociat sense publicitat convocat en règim
de tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa amb càrrec a la partida
2013.14.33700. 22606 del pressupost i la convocatòria de licitació.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 26 d’agost de 2013,
es va adjudicar definitivament l’esmentat contracte a la FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA
(NIF G-43.773.712) pel preu de 40.534,30 € (IVA exempt).
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 2.026,71 € de conformitat amb la carta
de pagament número d’operació 200820130005051 de data 20 d’agost de 2013, en
metàl·lic efectiu davant la Tresoreria Municipal.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
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Vist l’escrit presentat el 01 de setembre de 2014 per l’entitat Fundació Privada En Xarxa,
demanant la devolució de la garantia definitiva constituïda en l’adjudicació del
procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI -208-14, favorable a la devolució esmentada.
Atès que la Disp. Transitòria primera del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que els
expedients adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor es regiran en quan als
seus efectes, compliment i extinció per la normativa anterior.
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en
relació amb el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, respecte a la devolució i cancel·lació de garanties, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut emet per unanimitat, el següent dictamen:
PRIMER. Liquidar el contracte i retornar a la FUNDACIÓ EN XARXA la garantia definitiva
de 2.026,71 euros que va dipositar en data 20/08/2013, per a respondre del les
obligacions derivades del contracte per a la prestació del servei de gestió i dinamització
de l’Espai Jove Casa dels Obrers de l’Ajuntament de Vila-seca, Exp. 492/2013.
SEGON. Notificar el present acord a la FUNDACIÓ EN XARXA i a la Intervenció
Municipal.
6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU.
Per acord de Junta de Govern Local de 6 d’agost de 2014, s’ha aprovat l’assistència de dos
alumnes dels instituts del municipi a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). Així mateix, s’ha
aprovat la despesa de 900 € per a cobrir les despeses d’aquesta assistència i de la gestió de
les activitats de l’edició de l’estiu de 2014. En aquest acord les despeses estaven
condicionades a l’aprovació del conveni de col·laboració.
Vista la conformitat emesa per la Intervenció Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per
la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Universitat
Catalana d’Estiu per a col·laborar en la realització del programa de la Universitat i fer una
aportació per a fer front a part de les despeses del programa i per a cobrir la despesa
derivada de l’assistència de dos alumnes dels instituts del municipi a la Universitat.
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SEGON. D’acord amb el contingut del conveni, l’Ajuntament de Vila-seca aportarà una
quantitat màxima de 900€ per a cada anualitat mentre duri la vigència d’aquest conveni.
TERCER. Facultar el Senyor alcalde per a la signatura d’aquest conveni de col·laboració i
dels documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ DE GAS-OIL PER A LA CALEFACCIÓ
DE L’ESCOLA LA PLANA, CURS 2014-2015.
Vista la instància presentada per la directora del CEIP La Plana, en què demana el
subministrament de 6.000 litres de gasoil per a la calefacció del centre escolar pel curs
lectiu 2014-2015.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Autoritzar l’adquisició de 6.000 litres de gasoil de calefacció per a l’Escola La
Plana per al curs lectiu 2014-2015. A l’empresa LUVIRR S.A
SEGON. Aprovar una despesa màxima de 5.100,00 € IVA inclòs per a l’adquisició de
6.000 litres de subministrament de gasoil per la calefacció a l’Escola La Plana per al curs
lectiu 2014-2015, a càrrec de la partida 2014.13.32100.21200 (A20398).
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de l’Escola la Plana i a la Intervenció
Municipal de Fons, i a la empresa proveïdora.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA APORTACIÓ AL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA PEL FUNCIONAMENT DE L’OFICINA DE CATALÀ,
ANY 2014.
El 14 de juliol de 2014 el Consorci per a la Normalització Lingüística ha tramès una
comunicació en què informa del pressupost per al servei de català de Vila-seca per a
l’exercici de 2014.
Aquest pressupost és de 53.728,68 euros. D’aquesta quantitat l’Ajuntament de Vila-seca
n’ha d’aportar 15.849,86 euros i la Generalitat de Catalunya n’ha d’aportar 35.114,32 €. Els
2.764,50 € restants corresponen a ingressos de previsió de matriculació i aportacions de la
Generalitat a la gratuïtat dels cursos inicials.
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Per acord de Junta de Govern Local de 26 de març de 2014 es va aprovar la liquidació de
l’Oficina de Català de l’exercici 2013 amb un saldo disponible de 216,63 € i aquest romanent
favorable a l’Ajuntament de Vila-seca es va considerar com un ingrés a compte de
l’aportació de 2014.
Consegüentment, l’aportació de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’exercici 2014 és de
15.849,86 € menys 216,63 euros de romanent favorable. Això són 15.633,23 €/any dividit
entre 4 trimestres resulta una aportació 3.908,31 euros per trimestre durant l’any 2014.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per atendre el pagament, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’aportació de 15.633,23 € per el funcionament de l’Oficina de Català a
Vila-seca per a l’any 2014, a càrrec de la partida 2014.13.32100.22606 AD 20397 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Aprovar efectuar el pagament del primer i segon trimestre vençuts per un import de
3.908,31 € per trimestre que són un import total de 7.816,61 € al Consorci per a la
Normalització Lingüística mitjançant transferència al número de compte facilitat i a càrrec de
la partida esmentada anteriorment (O 21637).
TERCER. Aprovar el pagament del tercer trimestre a partir del 30 de setembre i del 4t
trimestre a partir del 31 de desembre de 2014.
QUART. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ESCOLES
DEL MUNICIPI PEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES, CURS ESCOLAR
2014-2015.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per les direccions de les escoles del municipi
on informen de la seva participació en el programa de reutilització de llibres, i informats
per part de l’Ajuntament de Vila-seca de les bases específiques aprovades per a la
concessió d’ajuts als centres educatius del municipi destinats a fomentar la reutilització de
llibres de text i l’adquisició de material curricular als alumnes compresos entre 1r i 6è curs
d’educació primària.
Vist que tots els centres van manifestar la seva voluntat de continuar participant en
aquest programa.
Vist l’informe emès per la Intervenció que acredita l’existència de consignació
pressupostària per afrontar aquestes despeses, i vist el dictamen emès per la Comissió

38

Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.
Concedir, en caràcter provisional les següents subvencions als centres
escolars del municipi en concepte de participació en el programa de reutilització de llibres
de text per al curs escolar 2014-2015, a raó de 25 euros per alumne:
Escola Antoni Torroja Miret

289 alumnes

7.225 €

Escola Sant Bernat Calvó

294 alumnes

7.350 €

Escola Mestral

278 alumnes

6.950 €

Escola Miramar

320 alumnes

8.000 €

Escola La Canaleta

130 alumnes

3.250 €

Escola Cal·lípolis

139 alumnes

3.475 €

Escola La Plana

50 alumnes

1.250 €

1.500 alumnes

37.500 €

Total

SEGON. Aquestes subvencions s’imputaran a càrrec de la partida 14.32100.48900 del
vigent pressupost municipal AD Relació 201400000612
TERCER. El termini per justificar la despesa realització en l’adquisició de llibres de text i
material curricular finalitzarà el dia 1 de novembre de 2014. Transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari
a percebre-la.
QUART. La justificació de la despesa realitzada consistirà per una banda les factures
originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. I per
altra banda, la relació signada pel director o directora on hi constin els alumnes
beneficiats amb identificació del nom i el nivell més la còpia dels escrits dirigits als pares
informant de la col·laboració econòmica de l’Ajuntament.
S’entregarà conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis –formatius i
Polítiques d’Igualtat.
L’import final de la subvenció vindrà determinat pel nombre d’alumnes realment
beneficials, segons els llistats aportats pel centre.
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CINQUÈ. L’incompliment per part dels centres d’alguna de les obligacions que es deriven
de la concessió dels ajuts podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l’ajut i al
reintegrament de les quantitats rebudes indegudament.
SISÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles d’educació infantil i primària
del municipi, a les associacions de mares i pares de les escoles i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES SOL.LICITUDS D’AJUT SOCIAL VINCULADES
AL REBUT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, CORRESPONENT A L’ANY
2014.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per veïns del municipi jubilats i/o pensionistes,
per a poder obtenir l’ajut social en el rebut de subministrament d’aigua potable per l’any
2014,
Atès que per a la valoració de les sol·licituds, s’ha tingut en compte la capacitat
econòmica dels sol·licitants utilitzant el criteri dels ingressos no superiors a 1,5 del salari
mínim interprofessional de l’any 2014, juntament amb la resta de criteris utilitzats per a la
bonificació de la taxa d’escombraries, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’ajut social vinculades al rebut de subministrament
d’aigua potable, per un import de 18.200,00 €, a càrrec de la partida
2014.14.23000.48000 RC 18240, per l’any 2014 a diferents peticionaris.

SEGON. Informar favorablement les sol·licituds d’ajut social del rebut de subministrament
d’aigua potable per a l’any 2014 a diferents peticionaris, si bé la seva efectivitat queda
condicionada al fet d’estar al corrent de pagament dels tributs municipals.

TERCER. Informar desfavorablement diferents sol.licituds per tenir ingressos superiors al
salari mínim assenyalat per Llei (Real Decret 1046/2013, de 27 de desembre, BOE núm.
312),

QUART. Informar desfavorablement diferents sol·licituds atès que segons es desprèn de
la certificació del padró municipal d’habitants els peticionaris conviuen amb altres
persones:
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CINQUÈ. Informar desfavorablement una sol·licitud per defunció.
SISÈ. Informar desfavorablement una sol·licitud per ingrés en centre residencial:

SETE. Informar desfavorablement diferents sol·licituds per manca de documentació.
VUITÈ. Notificar personalment l’acord a cadascun dels sol·licitants, a SOREA i a l’EBAS.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL.LICITUDS D’AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles i,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, amb data 11 de juliol de 2014, per un import
total de 6.944,97 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 RCC 21146 del vigent
pressupost municipal.
Els ajuts marcats amb una asterisc queden condicionats al fet d’estar al corrent de
pagament dels tributs municipals.
SEGON.
El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de novembre de 2014.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser
factures originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

6.7 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vista les sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. S. S. C., on sol·licita un
ajut per practicar un tractament d’ortodòncia al seu fill, i vist l’informe que ha emès
l’EBAS, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
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Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut sol·licitat per la Sra. S. S., per superar el barem econòmic
establert a les Bases.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ESPLAI DE GENT GRAN SANT ESTEVE, ANY 2014.
Vista la relació de justificants presentada per l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve, de Vilaseca, en concepte de funcionament ordinari i per activitats de lleure que es portaran a
terme durant l’any 2014, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2014.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a Associació de l’Esplai de Gent Gran
Sant Esteve, amb NIF G-43125780, per un import de 3.578,00 €, a càrrec de la partida
2014 14 23000 48000 O 21636 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS DE
TELEASSISTÈNCIA.
Vist que amb data 26 de març de 2014, la Junta de Govern Local, va adoptar l’acord
d’aprovació del Conveni amb Creu Roja pel servei de teleassistència domiciliària per a
l’any 2014.
Vistes les sol·licituds presentades per veïns del municipi, en què demanen que se’ls
concedeixi un servei de teleassistència dels que l’Ajuntament té mitjançant Conveni amb
la Creu Roja i vist l’informe favorable que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir diferents serveis de teleassistència domiciliària.
SEGON. Les despeses de 145,02 € que comporta la instal·lació i el dipòsit de l’esmentat
servei (1), aniran a càrrec de l’Ajuntament, partida 2014.14.23100.22699 A 5734, del
vigent pressupost municipal, dintre de la previsió màxima aprovada.
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TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a la Creu Roja de Tarragona, a l’EBAS i
a la Intervenció Municipal de Fons.
6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPRA DE MATERIAL, EINES I MAQUINÀRIA
DE FUSTERIA PER L’AULA 15, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la diligència número 667747/2014 de 2 de setembre de 2014 en relació a un
robatori amb força al taller de fusteria d’Aula 15 situat al Carrer Feredat, de Vila-seca.
Atès que com a conseqüència d’aquest robatori s’ha sostret material, eines i màquines de
fusteria necessàries per desenvolupar l’activitat formativa pel curs 2014/2015.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost del material a diferents entitats i que el presentat per
l’empresa TEMSA, S.L. és el més econòmic, amb un import de 5.629,32 euros més
1.182,16 euros en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 6.811,48 euros i,
vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació de subministrament pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la compra del material, eines i màquines de fusteria que s’adjudica a
l’empresa TEMSA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 5.629,32 euros més 1.182,16 euros en
concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 6.811,48 euros per al pagament del
material, eines i màquines de fusteria a l’empresa TEMSA, S.L. a càrrec de la partida
2014.14.32300.22699 (AD-21743) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a AULA 15 i a
l’empresa TEMSA, S.L.
6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE DIFERENTS CURSOS, AIXÍ
COM LA DESPESA CORRESPONENT.

A) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs d’anglès nivell 1, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
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Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors i l’ocupabilitat de les persones aturades del
municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per la CEPTA
(Confederació Empresarial de la Província de Tarragona) per al curs programat és la més
econòmica, amb un import de 1.600 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i,
atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs d’anglès nivell 1, que s’adjudica a la CEPTA
(Confederació Empresarial de la Província de Tarragona) per l’import proposat en la seva
oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 1.600 euros per al pagament d’un curs
d’anglès nivell 1 a la CEPTA (Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, a
càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-21834) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la
CEPTA (Confederació Empresarial de la Província de Tarragona).
B) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs d’anglès nivell 2, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors i l’ocupabilitat de les persones aturades del
municipi.
Vist que en data 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local ja va aprovar la
realització d’un curs d’anglès nivell 2.
Atès que els pressupostos sol·licitats a diferents entitats son encara vigents i, que la
presentada per l’empresa CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica,
amb un import de 2.250 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per
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les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se
i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que
disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un segon curs d’anglès nivell 2, que s’adjudica a
l’empresa CEP FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.250 euros per al pagament d’un curs
d’anglès nivell 2 a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699
(AD-21835) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
C) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de gestió de magatzem, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors i l’ocupabilitat de les persones aturades del
municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un import de 3.600
euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de gestió de magatzem, que s’adjudica a
l’empresa CEP FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 3.600 euros per al pagament d’un curs
de gestió de magatzem a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida
14.24100.22699 (AD-21837) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
D) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs d’ofimàtica avançada, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors i l’ocupabilitat de les persones aturades del
municipi
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un import de 1.320
euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs d’ofimàtica avançada, que s’adjudica a
l’empresa CEP FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 1.320 euros per al pagament d’un curs
d’ofimàtica avançada a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida
14.24100.22699 (AD-21833) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
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E) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de Rus nivell 1, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic del municipi, tenint en
compte l’augment de turistes procedents d’aquest país.
Vist que en data 5 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local ja va aprovar la realització
d’un curs de Rus nivell 1.
Atès que els pressupostos sol·licitats a diferents entitats son encara vigents i, que la
presentada per l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per al
curs programat és la més econòmica, amb un import de 1.410 euros i, vist l’informe de la
Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques, aquesta contractació del
servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un segon curs de Rus nivell 1, que s’adjudica a
l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per l’import proposat en
la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 1.410 euros per al pagament d’un curs
de Rus nivell 1 a l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L., a
càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-21832) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L.

F) Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de xarxes socials i posicionament de les empreses a les pàgines web, al Centre
Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
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Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors i l’ocupabilitat de les persones aturades del
municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un import de 1.320
euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de xarxes socials i posicionament de les
empreses a les pàgines web, que s’adjudica a l’empresa CEP FRADA, S.L. per l’import
proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 1.320 euros per al pagament d’un curs
de xarxes socials i posicionament de les empreses a les pàgines web a l’empresa CEP
FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-21836) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte :
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIAR EL CONTRACTE SUBSCRIT PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS,
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
Atès que l’Ajuntament es veu amb la necessitat de garantir la eventualitat que comporta
la situació d’incapacitat permanent en grau de total amb dret a reincorporació d’un operari
del Cementeri Municipal, i alhora d’haver d’assegurar els períodes de descans setmanal,
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vacances i festes laborals, assumptes propis i posibles baixes i absències de l’altra
operari municipal destinat a l’esmentat servei.
Atès que cal garantir un òptim nivell de prestació d’aquest servei essencial i obligatori,
sense contravenir allò que disposa la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’exercici del 2014 en relació amb el RDL 20/2011, respecte a
que durant l’any 14 no es procedirà a la contractació de personal estatutari temporal o de
funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que el 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilància y Seguridad,
SA. (A-63321228), 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. Acordada la primera en sessió d’aquesta JGL el 27-11-2013.
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. En el mateix sentit l’art. 174
RDL 3/2011, respecte l’ampliació dels contractes quan es tracta de serveis
complementaris.
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 i l’informe justificatiu
de la idoneïtat d’ampliació del servei.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’ampliació 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 i prorrogat fins el 31-12-2014, en el sentit d’ampliar l’objecte del
contracte –mentre duri la situació de vacant d’un lloc de treball d’operari del cementiri
municipal- a partir de l’1-10-2014 fins al 31-12-2015- amb la prestació del servei de
consergeria del Cementiri Municipal, condicionat a l’aprovació de la segona pròrroga del
contracte.
SEGON. El règim de prestació i la proposta econòmica és el següent:
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ANY 2014:
Lloc de servei : Servei d’Auxiliar - Conserge a l’Accés del Cementiri Municipal
Esquema del servei : 1 Auxiliar de Serveis per a desenvolupar tasques de consergeria i
control de l’accés, amb els següents horaris:
Període de servei : 1 d’octubre fins a 31 de desembre de 2014
Horari
* Dissabtes de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 h.
* Diumenges de 09:00 a 13:00 h.
* Festius, de 09:00 a 13:00 h.
Mes d’octubre
Dissabtes.
4 dies 7hores/dia Preu hora: 11,96 Total 334,88 €
Diumenges
4 dies 4hores/dia Preu hora: 11,96 Total 191,36 €
Festius
0
Total net
526,24 €
Iva 21 %
110,51 €
TOTAL ........................................................................................... 636,75 €
Mes de novembre
Dissabtes.
5 dies 7hores/dia Preu hora: 11,96 Total 418,60 €
Diumenges
5 dies 4hores/dia Preu hora: 11,96 Total 239,20 €
Festius
0
Total net
657,80 €
Iva 21 %
138,14 €
TOTAL ........................................................................................... 795,94 €
Mes desembre
Dissabtes.
4 dies 7hores/dia Preu hora: 11,96 Total 334,88 €
Diumenges
4 dies 4hores/dia Preu hora: 11,96 Total 191,36 €
Festius
3 dies 4hores/dia Preu hora: 11,96 Total 143,52 €
Total net
669,76 €
Iva 21 %
140,65 €
TOTAL ........................................................................................... 810,41 €

ANY 2015:
Lloc de servei: Servei d’Auxiliar – Conserge accés Cementiri Municipal
Esquema del servei: 1 Auxiliar de Serveis.
Horari:
• Dissabtes de 09:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 18:00 hores (52 dies, 364 hores/any)
• Diumenges de 9:00 a 13:00 hores (52 dies, 208 hores/any)
• 12 festius a l’any (calendari laboral), de 9:00 a 13:00 hores (48 hores/any)
• 1 mes de vacances per substitució de l’operari municipal (31 dies, 217 hores/any)
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•

Total hores anuals contemplades: 837,00 hores

•

Import total del servei (Iva 21% inclòs): 12.112,73 euros. Pendent actualització preus any
2015.

•

Import per substitucions de l’operari municipal: 11,96 euros + 21% d’Iva

SEGON. Aprovar la quantia de 1.853,80 € sense IVA i 389,30 € d’IVA, que fan un total de
2.243,10 euros € l’IVA inclòs per a l’anualitat 2014 , amb càrrec a la partida i crèdit
consignat i retingut de la partida 2014.15.1300.22701(AD 22008) del vigent pressupost
municipal, en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament representarà
l’ampliació de la contractació d’aquests serveis; d'acord amb el que estableix l'article 174
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en el
pressupost del proper exercici, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents.
Aquesta despesa queda supeditada a l’aprovació definitiva del pressupost d’aquell
exercici.
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Lloc: Vila-seca. Tarragona
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