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

DATA:
LLOC:
HORARI:

16 de juliol de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés.
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari general acctal.
Sr.. Carlos García Lucas, interventor municipal

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 9 DE JULIOL DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 9 de juliol 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRERIES, EXERCICI DE 2014.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. P. T. A., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombreries domiciliàries corresponent a l’habitatge situat al parc de la Riera, 1-1-2,
per ésser una clínica dental i satisfer la taxa d’escombreries de locals.
Atès que pel Servei de Rendes i Exaccions, es comprova que l’activitat de clínica dental
consta al padró de locals comercials i se satisfà anualment la corresponent taxa, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Anul·lar el rebut de la taxa d’escombreries domiciliàries de l’exercici de 2014,
de l’habitatge situat al parc de la Riera, 1-1-2, per la qual ja satisfà la taxa d’escombreries
de locals com a clínica dental.
SEGON. Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DELS EXPEDIENTS DE
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA D’ACORD AMB EL RDL 8/2014, DE 4 DE JULIOL.
Atès que en data 4 de juliol es va aprovar el Reial decret legislatiu 8/2014, (BOE núm. 163
de 5/07/14), d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la
eficiència.
D’acord amb l’article 123 de l’esmentat text, es modifica la llei reguladora de les Hisendes
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la mesura que, amb
efectes 1 de gener de 2014, així com a per als fets imposables anteriors a aquesta data no
prescrits, s’afegeix una lletra c) en l’apartat 1 de l’article 105, que queda redactat de la
següent forma:
“c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda
habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de
concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
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No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o derechos en
cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la
enajenación de la vivienda.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese
inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de
hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el
transmitente ante la Administración tributaria municipal.”
Revisats els expedients de l’IIVT que fan referència a dacions en pago i execucions
hipotecàries i que es troben pendents de pagament en aquesta Unitat, i acreditat el
compliment dels requisits establerts en l’esmentat RDL, i vista la proposta formulada per
la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Anul·lar els expedients d’IIVT relacionats en l’annex d’aquest acord, donat que
compleixen els requisits establerts en l’esmentat RDL, i passen a ser considerats una
exempció de l’Impost.
SEGON. Introduir en la corresponent ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’IIVT,
l’exempció establerta en l’esmentat RDL, a partir de l’exercici 2015 i següents.
TERCER. Notificar aquest acord a BASE- Gestió d’ingressos, per a que procedeixi a
DATAR els expedients dels quals és l’òrgan recaptador, i a la Intervenció Municipal de
Fons.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN LES
RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014054, 2014056, 2014057 I 2014058.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 3, 8 i 9
de juliol de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm. 2014054,
2014056, 2014057 i 2014058, per import de 37.786,45; 114.410,87; 8.868,75 i
298.460,93 euros, respectivament.
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4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT PUNTUAL EN VORERES DE LA PINEDA.
Per tal de fer diferents reparacions puntuals a diferents voreres de La Pineda, a fi i efecte
de evitar possibles accidents, i per evitar el total deteriorament de les mateixes, es fa
necessari la contractació per la reparació d’un total de 90 m2, segona relació adjunta en
el pressupost.
Atès el pressupost presentat per l’empresa CYRA SALOU SA, per l’arranjament puntual
en voreres de La Pineda, per import de 4.329,00 €, sense IVA 909,09 € en concepte
d’IVA, que fan un total del 5.238,09 €, considerant-se correcte, així com els informes
emesos pel cap de l’àrea de serveis públics i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD-15788 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CYRA SALOU SA, el contracte menor d’obres
d’arranjament puntual en voreres de La Pineda per import de 4.329,00 € sense IVA i 909,09
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 5.238,09 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.238,09 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD-15788 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cyra Salou SA, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI BAHIA II DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. MARCOS REDONDO, 6-8-10 DE LA PINEDA
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Bahia II, el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Marcos
Redondo, 6-8-10 de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A SOLVIA-BANC DE SABADELL
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de la parcel·la
ZR-9, del PP-VI-1, de Vila-seca propietat de SOLVIA-BANC DE SABADELL , del terme
municipal, on s’observen les següents deficiències:
- Presenta un lamentable estat de brutícia sobretot vegetació seca, que suposa un
elevat risc d’incendi, i manquen trams de tanca.
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 i tancament del terreny.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a SOLVIA-BANC SABADELL,
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
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 SOLVIA-BANC DE SABADELL, que procedeixi a l’execució de les
actuacions necessàries per a conservar la parcel·la ZR-9, del PP-VI-1, de Vila-seca, en
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les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en
l'execució dels següents treballs:
- Neteja i tancament 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 €.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A QUACKERY, PER ORDENAR LA
NETEJA DE LES PARCEL.LES 2A3, 2A4 I 2A6, DEL PP-VI-6, DE VILA-SECA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de Les
parcel.les 2A3, 2A4 I 2A6, del PP-VI-6, de Vila-seca, propietat de QUACKERY on
s’observen les següents deficiències:
- Manca de neteja i greu risc d’incendi per l’abundància de matolls.
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:
- Neteja del terreny.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a QUACKERY, 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 que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que per Delegació de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de 2011, correspon a la Junta
de Govern Local dictar l’ordre d’execució, 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 QUACKERY l’execució de les actuacions necessàries per a
conservar les parcel.les 2A3, 2A4 i 2A6, del PP-VI-6, de Vila-seca, en les condicions de
salubritat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
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- Neteja del terreny .
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 €.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. F. A. F. G..
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
al c. Sant Bernat Calvó, núm. 1, de Vila-seca, propietat del Sr. F. A. F. G.,
on
s’observen les següents deficiències:
- Manca de neteja, i dos forats a la mitgera amb el núm. 12 del carrer Riudoms.
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:
- Neteja del solar i consolidació de la paret mitgera.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al Sr. F. A. F. G., 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.
Vist l’informe emès pel Servei d’Inspecció d’Obres en el que es manifesta que s’han fet
actuacions de neteja, però no s’han finalitzat i encara queden restes de d’herbes, matolls i
deixalles per retirar.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
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 al Sr. F. A. F. G., que procedeixi a l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar el solar situat al c. Sant Bernat Calvó, núm. 1, de Vila-seca,
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en les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en
l'execució dels següents treballs:
- Neteja del solar i consolidació de la paret mitgera amb el núm.12 del carrer Riudoms.
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 €.
5è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 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 MEDOL PROTECTION, SLU, té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 750 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 6
mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa MEDOL PROTECTION,
SLU ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 6 mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa MEDOL PROTECTION,
SLU, en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant 6 mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
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SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-13581) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MEDOL PROTECTION, SLU.

B) Atès que l’empresa ALTERNATIVAS GASTRONÓMICAS, S.L., té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 500 euros, per a la contractació d’una treballadora
durant 3 mesos amb una jornada de 20 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa ALTERNATIVAS
GASTRONÓMICAS, 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 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 ALTERNATIVAS
GASTRONÓMICAS, S.L., en 500 euros, per a la contractació d’una treballadora durant 3
mesos amb una jornada 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-15754) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ALTERNATIVAS GASTRONÓMICAS, S.L..
C) Atès que l’empresa DABRUN, CB, té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 750 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una
jornada de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
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Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa DABRUN, CB, ha sol·licitat
el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa DABRUN, CB, en 750
euros per la contractació d’una treballadora aturada durant 3 mesos amb una jornada de
30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-15753) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DABRUN, CB.
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.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, S.L.,
d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 36
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
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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 GENERAL COMPRAS
HOTELERAS, S.L., d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos
amb una jornada de 36 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-15295) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, S.L.
B) Atès que l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 625 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos
amb una jornada de 25 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 625 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de tres mesos amb una jornada de 25 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 625 euros per la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos amb una
jornada de 25 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 625 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-15755) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.
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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 E. V. L. S., d’un incentiu per a la contractació
d’una treballadora durant 3 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 la sol·licitud presentada per l’empresa E. V. L. S., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant 3 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-15296) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al Soce i a l’empresa
E. V. L. S..
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 SILICIUM ESPAÑA LABORATORIOS, SLU,
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 SILICIUM ESPAÑA
LABORATORIOS, SLU, d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 12
mesos a jornada completa.
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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-13708) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SILICIUM ESPAÑA LABORATORIOS, SLU.

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 INDISA SERVEIS, S.A.L., d’un incentiu per a
la contractació de 2 treballadors 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 INDISA SERVEIS, S.A.L., d’un
incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant 12 mesos a jornada completa.
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-15299) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa INDISA SERVEIS, S.A.L.
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.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa MONTANE-MUNTANE, S.L., d’incentius per
a la contractació de 25 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
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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 MONTANE-MUNTANE, S.L.,
d’incentius per a la contractació de 25 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 18.750 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-15304) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MONTANE-MUNTANE, S.L.
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 PROGRMAA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.

Atès que l’emprenedor S. M. 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’emprenedor S. M. 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’emprenedor S. M. P., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
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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-13582) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor S. M. P..
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA LA MUNICIPI
DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.

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 HARPREET SING 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 HARPREET SING 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-15306) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor HARPREET SING.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VETERANS FUTBOL VILA-SECA, ANY 2014.
Vist la relació de justificants presentats per l’Associació Esportiva Veterans Futbol 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 12-2014-472 favorable signat per l’Interventor, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació Esportiva Veterans
Futbol Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 1.717,00 €, com a justificants de la
subvenció concedida a l’Associació Esportiva Veterans Futbol Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 ( O201400016196) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT RESTANT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CLUB BÀSQUET VILA-SECA, ANY 2014.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Bàsquet Vila-seca, corresponents a
justificar la resta de l’import de la subvenció ordinària de l’any 2014, aprovada per la Junta
de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 d’abril de 2014.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-463 favorable signat per l’Interventor, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Bàsquet Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 1.926,34 €, com a justificants restants de la subvenció
concedida al Club Bàsquet Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.459,83 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201400015830) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA
DELS OBRERS.
Ateses que es troba pròxima la finalització de la contractació del servei de gestió i
dinamització de l’Espai Jove, concretament el proper 31 de juliol de 2014 i que aquesta
es va realitzar sense possibilitat de pròrroga.
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Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del
servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, per dues anualitats, amb
possibilitat de pròrroga per una altra anualitat, tenint en compte que durant el mes d’agost
no hi haurà prestació del servei. La data d’inici serà el dia 1 de setembre de 2014,
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i es regirà per allò
que disposen els articles 138 i 157 a 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist l’informe de Secretaria i atès l’informe de fiscalització econòmica 12-2014-477, signat
per l’Interventor Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa
dels Obrers, de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
123.258,- € sense IVA, a càrrec de la partida 14 33700 22606 A 201400016208 del
pressupost de l’any 2014, i disposar l’obertura del procediment obert amb pluralitat de
criteris, per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
L’import de 123.258,- €, sense IVA, correspon a la previsió màxima del servei per a tres
temporades d’estiu, pròrroga d’una temporada inclosa, es formalitza l’autorització de la
despesa per la part corresponent a l’exercici de 2014, per import de 14.940,36,- €, sense
IVA (setembre, octubre, novembre i desembre 2014)
D'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
QUART.- Disposar que es publiqui anunci de licitació i plec de clàusules administratives
particulars per a la prestació de l’objecte del contracte de gestió i dinamització de l’Espai
Jove Casa dels Obrers, al perfil del contractant, a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca, i la licitació al BOPT, de conformitat amb allò que disposa l’article 142 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
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5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT RESTANT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CLUB DE BÀSQUET VILA-SECA, ANY 2014.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Bàsquet Vila-seca, corresponents a
justificar la resta de l’import de la subvenció ordinària de l’any 2014, aprovada per la Junta
de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 2 d’abril de 2014.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-463 favorable signat per l’Interventor, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Bàsquet Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 1.926,34 €, com a justificants restants de la subvenció
concedida al Club Bàsquet Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.459,83 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201400015830) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIO I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA
DELS OBRERS.
Ateses que es troba pròxima la finalització de la contractació del servei de gestió i
dinamització de l’Espai Jove, concretament el proper 31 de juliol de 2014 i que aquesta
es va realitzar sense possibilitat de pròrroga.
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del
servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, per dues anualitats, amb
possibilitat de pròrroga per una altra anualitat, tenint en compte que durant el mes d’agost
no hi haurà prestació del servei. La data d’inici serà el dia 1 de setembre de 2014,
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i es regirà per allò
que disposen els articles 138 i 157 a 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist l’informe de Secretaria i atès l’informe de fiscalització econòmica 12-2014-477, signat
per l’Interventor Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
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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 prestació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa
dels Obrers, de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
123.258,- € sense IVA, a càrrec de la partida 14 33700 22606 A 201400016208 del
pressupost de l’any 2014, i disposar l’obertura del procediment obert amb pluralitat de
criteris, per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
L’import de 123.258,- €, sense IVA, correspon a la previsió màxima del servei per a tres
temporades d’estiu, pròrroga d’una temporada inclosa, es formalitza l’autorització de la
despesa per la part corresponent a l’exercici de 2014, per import de 14.940,36,- €, sense
IVA (setembre, octubre, novembre i desembre 2014)
D'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
QUART.- Disposar que es publiqui anunci de licitació i plec de clàusules administratives
particulars per a la prestació de l’objecte del contracte de gestió i dinamització de l’Espai
Jove Casa dels Obrers, al perfil del contractant, a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca, i la licitació al BOPT, de conformitat amb allò que disposa l’article 142 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INSTAL·LACIÓ DE LA CARPA D’ESTIU 2014 DE LA
FESTA MAJOR, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atès que dins de la programació de la Festa Major d’Estiu, s’inclou el muntatge de “La
Carpa” destinada a oferir una alternativa als més joves, els dies 1 i 2 d’agost, al C.
Maragall de Vila-seca.
Vist el pressupost que el muntatge d’aquesta activitat comporta, amb el desglós i detall
que consta a l’expedient amb un import previst de 11.895,03 segons els pressupostos
presentats pels diferents proveïdors.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de
Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
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Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix
PRIMER.- Aprovar la instal·lació de “la Carpa” durant els dies 1i 2 d’agost de 2014, al
carrer Joan Maragall, zona d’aparcaments, amb motiu de la Festa Major, amb el detall de
serveis que consta a l’expedient.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar
a terme l’esmentada activitat per 11.895,03 € (IVA inclòs)
Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 14 33700 22606,
pressupost municipal.

A 16191 del vigent

5.9
APROVACIÓ I PAGAMENT, SI ESCAU, DE LA 1A CERTIFICACIÓ DEL
PROGRAMA DE JOVES “CARRETERA I MANTA 2014”.
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.
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 1a. 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 primera 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 16.006,16,- €.
Aquesta certificació s’aprova a càrrec de la partida 14 33700 22606 DO 201400016320
del pressupost de l’exercici de 2014.
SEGON.- Aprovar el pagament de la primera certificació de l’Ajuntament de Salou,
gestor anual del programa per l’exercici de 2014.
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6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIONS PEL
SERVEI DEL MEGAESTIU.
Vistes les diferents sol.licituds presentades per obtenir beca de Megaestiu per als mesos
de juliol i d’agost, d’acord amb les Bases de megaestiu vigents, i vist l’informe que han
emès els educadors de carrer, la Comissió, vista la proposta de la regidora delegada,
emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a la Junta de Govern Local la
següent proposta:
PRIMER. Concedir la bonificació pel servei de Megaestiu 2014 a diferents peticionaris.

SEGON. Denegar les següents sol·licituds per manca de documentació:
N. L. A.
TERCER. Denegar la següent sol·licitud per no figurar empadronada en el municipi:
M. M. H.
QUART. Acceptar els desistiments de les peticions presentades pels sol·licitants que
s’indiquen a continuació:
Y. P. G.
S. S. C.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats, al PIJ, a l’EBAS i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
AMICS DEL LORETO DE TARRAGONA.
Vista la sol.licitud presentada per l’Associació Amics del Loreto, amb NIF R4300080A, en
què demana una col.laboració econòmica a favor del “Telèfon de l’Amistad”, i la seva
obra social,
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
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de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 300,00 € a l’ASSOCIACIÓ AMICS DEL LORETO,
amb NIF R4300080A, en concepte de col·laboració econòmica a favor del “Telèfon de
l’Amistad”, i la seva obra social, a càrrec de la partida 2014.14.2300.48000 del vigent
pressupost municipal .
SEGON. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa

•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
Així mateix, abans dels pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5.

El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
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6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 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.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
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,
així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL LORETO i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER LA
CAMPANYA 2014 A L’ASSOCIACIÓ AFANOC.
Vista la sol.licitud presentada per AFANOC, Associació de Famílies i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya, en què demana una col.laboració econòmica per la campanya
“Posa’t la gorra” que tindrà lloc el diumenge, dia 1 de juny de 2014 a les instal.lacions del
parc temàtic Port Aventura.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 750,00 € a AFANOC en concepte de col·laboració
a la campanya “Posa’t la gorra “ de l’any 2014, a càrrec de la partida
2014.14.2300.48000 del vigent pressupost municipal .
SEGON. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
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TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
8. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
9. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa

•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.

10. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
Així mateix, abans dels pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
11. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
12. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
13. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
14. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 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.
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CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
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,
així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a AFANOC i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT.
Vista la sol.licitud presentada per CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT, amb NIF
G62669130, en què demana una col.laboració econòmica pel projecte de “Diagnosi i
possible millores del sistema educatiu a Ndokh, Senegal”.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.
Concedir una subvenció de 300,00 € a CC ONG AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT, en concepte de col·laboració en el projecte de “Diagnosi i
possibles millores del sistema educatiu a Ndokh, Senegal”,a càrrec de la partida
2014.14.2300.48000 del vigent pressupost municipal .
SEGON. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
15. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
16. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa

•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.
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17. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
Així mateix, abans dels pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
18. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
19. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
20. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
21. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 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.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
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,
així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’Associació CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT
i a la Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.
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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’INGRESSOS EN RELACIÓ A LES FACTURES
EMESES DELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2014, RELATIVES A LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS
Vist el conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, on s’estableix, en els seus Annexos,
les quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos lleugers
i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades (GRIÑÓ ECOLÒGIC,
SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró), d’acord amb el previst
a l’article 10.2 de la Llei 11/1197, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de
gener de 2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que en
el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL.
Vistes les relacions de les entrades dels residus de paper-cartró i d’envasos lleugers,
emeses per les plantes de gestió final (GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA i SAICA NATUR, SL,
respectivament).
I atès que a la deixalleria municipal es rep i s’emmagatzema ferralla i metalls que són
recollits, transportats i gestionats per l’empresa FERIMET SL (gestor de residus autoritzat
per l’Agència de Residus de Catalunya amb codi E-406.97), que és qui ofereix el millor
preu de comercialització d’aquests residus valoritzables, 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 relació de factures detallades a l’Annex I per un import total de
53.052,36€ de base imposable, més 3.915,17€ en concepte del 10% d’IVA (excepte en
els casos de comercialització del paper-cartró, ferralla i metalls, que estan exempts), fent
un total net de 56.967,53€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
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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 acctal,

Alfred Ventosa Carulla

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.07.23 09:28:32 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde,

Josep Poblet i Tous
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