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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 de juliol de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,15 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
rSr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr.. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusen la seva absència el Sr. Josep M. Pujals i la Sra. Rosa Esmeralda Nuñez.
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 23 DE JULIOL DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 23 de juliol de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL NÚM. 1
DE TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 331/2014 dictada pel Jutjat Social
núm. 1 de Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014058, 2014059, 2014060, 2014061 i
2014062.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 14, 16 i
21 de juliol de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm. 2014058,
2014059, 2014060, 2014061 i 2014062 per import de 113.514,02; 2.802,80; 17.056;
190.892,94 i 10.641,69 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DEL PREU JUST EN L’EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER CASTILLEJOS, 21 DE VILASECA.
En data 10 de desembre de 2013 es va aprovar l'inici de l’expedient d’expropiació forçosa
de la finca propietat de la COOPERATIVA AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE
CRÈDIT SCCL, situada al carrer Castillejos, 21 de Vila-seca.
Vist l’escrit presentat en data 9 de juliol actual davant aquest Ajuntament per la
propietària de l’esmentada finca valorant la mateixa en la quantitat de 1.025.000 €.
Vist l'informe dels Serveis Tècnics Municipals que estima adequada i degudament
motivada la valoració efectuada pel tècnic Sr. Alvaro Batlle de la referida finca, 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. Acceptar com preu just a pagar per l'adquisició per la via d'expropiació de la
finca situada al carrer Castillejos, 21 de Vila-seca, propietat de la COOPERATIVA
AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL, la quantitat de 1.025.000 € i,
en conseqüència, adquirir l'esmentada finca per la quantitat assenyalada.
SEGON. Procedir al pagament del preu convingut, amb càrrec a la partida
2014.13.15000.60000 (DO-17125) i també ocupar aquesta finca, de conformitat amb el
que disposa la legislació urbanística i d'expropiació forçosa.
TERCER. Facultar a l'alcalde d'aquesta Corporació Municipal perquè en nom d'aquesta
intervingui en l'execució d'aquest acord i, a aquest efecte, facultar per a la signatura de
tota la documentació que sigui necessària.
QUART. Notificar aquest acord a la propietat de la referida finca, la COOPERATIVA
AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL informant que contra el present
acord, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs potestatiu de reposició
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en el termini d'un mes des de la notificació, davant l'òrgan que l'ha adoptat, d'acord amb
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o recurs contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos, davant l'òrgan jurisdiccional competent, de conformitat amb el que estableix la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS-OIL PEL DIPÒSIT DEL CENTRE LOGÍSTIC
MUNICIPAL, DESTINAT A VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL.
Des de l’any 2010, els vehicles de la Policia Local de l’Ajuntament de Vila-seca
proveeixen al sortidor de gasoil que hi ha instal·lat al Centre Logístic Municipal.
Les dades dels subministraments queden enregistrats, de forma automàtica, en un
aplicatiu informàtic que permetent gestionar totes les càrregues efectuades, registrant
l’usuari i el vehicle pel seu posterior control. D’aquesta manera, trimestralment s’emet
informe de consums, per grup d’usuari, amb el què l’Ajuntament s’encarrega de la
càrrega del dipòsit de gasoil en funció del total de litres consumits en el trimestre de
referència.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, pel
subministrament de 1.385,00 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Policia Local de
l’Ajuntament, que ascendeix a la quantitat de 1.409,93 € de base imposable, més 296,09
€ d'IVA al 21%, fent un total de 1.706,02 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com
els informes emesos per l’àrea de Serveis Públics i el de l’interventor municipal de fons
en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de les partides
2014.15.13200.22103 AD-17159 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Uebanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, el contracte menor de
subministrament de 1.385 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Policia Local de
l’Ajuntament, presentant un pressupost per import de 1.409,93 € sense IVA i 296,09 € en
concepte d’IVA, fan un total de 1.706,02 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 1.706,02 € (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2014.15.13200.22103 AD-17159 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS-OIL PEL DIPÒSIT DEL CENTRE LOGÍSTIC
MUNICIPAL, DESTINAT A VEHICLES DE LA BRIGADA MUNICIPAL I ORDENANCES.
Des de l’any 2010, els vehicles de la Brigada Municipal i Ordenances de l’Ajuntament de
Vila-seca proveeixen al sortidor de gasoil que hi ha instal·lat al Centre Logístic Municipal.
Les dades dels subministraments queden enregistrats, de forma automàtica, en un
aplicatiu informàtic que permetent gestionar totes les càrregues efectuades, registrant
l’usuari i el vehicle pel seu posterior control. D’aquesta manera, trimestralment s’emet
informe de consums, per grup d’usuari, amb el què l’Ajuntament s’encarrega de la
càrrega del dipòsit de gasoil en funció del total de litres consumits en el trimestre de
referència.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, pel
subministrament de 4.720 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Brigada Municipal i
Ordenances de l’Ajuntament, que ascendeix a la quantitat de 4.804,96 € de base
imposable, més 1.009,04 € d'IVA al 21%, fent un total de 5.814,00 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’àrea de serveis públics i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de les partides 2014.15.92000.22103 AD-17158 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a
l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent
a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, el contracte menor de
subministrament de 4.720 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Brigada Municipal i
Ordenances Municipals de l’Ajuntament, presentant un pressupost per import de 4.804,96 €
sense IVA i 1.009,04 € en concepte d’IVA, fan un total de 5.814,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 5.814,00 € (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2014.15.92000.22103 AD-17158 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES D’ADAPTACIÓ DE
LA FASE 3 DE PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE L’ENTORN DE LA
FUTURA ESCOLA “LA CANALETA”.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres d’adaptació de la Fase 3 de pavimentació i instal·lació de
serveis de l’entorn de l’escola La Canaleta.
Vista la certificació núm. 3 i liquidació presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Rafel Bertran i Ferrús de data 5 de juliol
de 2014, justificant l’increment de l’import d’aquestes obres.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local,
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i liquidació corresponent a les obres
d’adaptació de la Fase 3 de pavimentació i instal·lació de serveis de l’entorn de l’escola
La Canaleta, realitzades per AGROVIAL, SA per un import de 3.620,18 € sense IVA i
760,24 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 4.380,42 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15000.61901 (ADOF17156) del pressupost municipal.

B) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 COMPLEMENTARI I LIQUIDACIÓ DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ DEL CANAL AUXILIAR DE DESGUÀS DEL PARC DE LA
TORRE D’EN DOLÇA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2014, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses al projecte complementari per a la millora i adequació
del canal auxiliar de desguàs del parc de la Torre d’en Dolça.
Vista la certificació núm. 1 complementari i liquidació presentada per l’empresa J.
MORELL, SA 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:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 complementari i liquidació corresponent
a les obres de millora i adequació del canal auxiliar de desguàs de la Torre d’en Dolça,
per un import de 8.361,06 € sense IVA i 1.755,82 € en concepte d’IVA que un cop
incorporat dona un total de 10.116,88 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15100.61903 OF16163 del pressupost municipal.

C) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I
ADEQUACIÓ DEL CANAL AUXILIAR DE DESGUAS DEL PARC DE LA TORRE D’EN
DOLÇA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora i adequació del canal de desguàs del parc de la
Torre d’en Dolça.
Vista la certificació núm. 3 i liquidació presentada per l’empresa J. MORELL, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i liquidació corresponent a les obres de
millora i adequació del canal auxiliar de desguàs de la Torre d’en Dolça, per un import de
8.877,58 € sense IVA i 1.864,29 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 10.741,87 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15100.61903 OF18567 del pressupost municipal.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA COMPLEMENTÀRIA
D’OBRES.
Vista la Memòria valorada complementària de les obres de rehabilitació del Castell de
Vila-seca, Part 2, redactada per SOFFITTO ARQUITECTURA SLP, i l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Saez, en data 15 de juliol actual, que informa
que en el transcurs de les obres referides s’ha detectat la necessitat d’afegir feines no
contemplades al projecte aprovat, com paviment de pedra de Borriol a la totalitat de la
planta baixa i escala, anivellar el paviment de la planta 2a. així com el de planta soterrani,
arranjaments afectats pels treballs de la 1a. Fase d’estructura i altres contemplats en el
referit informe, de conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de
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Govern Local, realitzada mitjançant decret de data 17 de juny de 2011, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada complementària de les obres de rehabilitació del
Castell de Vila-seca, part 2, redactada per SOFFITTO ARQUITECTURA SLP, amb un
pressupost total, IVA inclòs de 288.782,50 €.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI
D’INFORMACIÓ I MONITORATGE A L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÈQUIA MAJOR.
Vist que la Junta de Govern local en data 9 de juliol de 2014, va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació de servei d’informació i monitoratge a l’espai protegit de la Sèquia
Major de Vila-seca, essent la durada de 2 anys prorrogables per un any més.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic i el plec de clàusules administratives i
tècniques que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, SL, s’ha presentat
la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, SL, el contracte
del servei d’informació i monitoratge a l’espai protegit de la Sèquia Major de Vila-seca,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida
2014.13.17200.21000 D-18248, d’acord amb la proposta presentada pel preu total de
26.910,00 € (sense IVA) i 3.511,53 € en concepte d’IVA i que fan un total de 30.421,53 €
(IVA inclòs).
SEGON.- La partida pressupostària a la qual s’aplicarà el crèdit, entenent que la previsió
de l’execució del contracte començarà a partir de l’exercici pressupostari 2014 i
s’estendrà durant els exercicis pressupostaris dels anys 2015 i 2016, d’acord amb l’article
174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, la realització de les despeses de caràcter plurianual que es deriven del present
contracte caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos en la seva aprovació expressa.
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TERCER.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.345,50 €, d’acord amb l’article
95 i següents del Reial Decret Legislatiu, 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES COMPRESES A
LA MEMÒRIA VALORADA COMPLEMENTÀRIA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ
DEL CASTELL DE VILA-SECA. PART 2.
Es preveu que la Junta de Govern local en sessió ha realitzar el dia 23 de juliol de 2014
aprovi la Memòria valorada complementària de les obres de rehabilitació del Castell de
Vila-seca. Part 2, per import de 238.663,22 € de base imponible més 50.119,28 € en
concepte d’IVA al 21% i que fa un total de 288.782,50 € (IVA inclòs).
Es va iniciar la tramitació d’un expedient, mitjançant procediment obert no subjecte a
regulació harmonitzada, per la contractació de les obres de rehabilitació del Castell de
Vila-seca. Part 2, que va ser adjudicada per acord de Junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 23 de setembre de 2013, per import de 1.299.147,92 € sense IVA, i
272.821,06 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.571.968,98 € (IVA inclòs), a
l’empresa GARCIA RIERA, SL.
Atès que l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fixa el
procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres complementàries que no
figurin ni en el projecte ni en el contracte, però que a causa d’una circumstància
imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra, tal com estava descrita en el
projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’execució de les quals es confiï al
contractista de l’obra principal GARCIA RIERA, SL, d’acord amb els preus que regeixen
el contracte primitiu, o que, en el seu cas es fixin contradictòriament.
I atesa la propsota formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat del contracte de les obres compreses a la Memòria valorada
complementària de les obres de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, en aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
SEGON.- Atorgar a l’empresa GARCIA RIERA, SL, un termini d’audiència de 3 dies
hàbils perquè manifesti si vol executar les obres compreses a la Memòria valorada
complementària de les obres de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2.
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TERCER.- Aprovar una despesa de 238.663,22 € de base imponible més 50.119,28 € en
concepte d’IVA al 21% i que fa un total de 288.782,50 € (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2014.13.33600.63200 (ADC-18117) del pressupost municipal.
QUART.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DE TRES PLECS DE
CONDICIONS EN RELACIÓ A LES TASQUES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
EN LA VIA PÚBLICA I EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

Es fa necessària la renovació i actualització del servei municipal de manteniment i
conservació de la via pública amb tots els elements urbans que la integren (mobiliari urbà,
senyalització vertical i horitzontal, obres d’intervenció ràpida de reparació, tant a nivell de
via pública com en l’àmbit dels equipaments públics, etc.).
Per la qual cosa es fa necessari la redacció de tres plecs de condicions tècniques i
econòmiques, un plec que tindrà en compte tot allò relacionat amb la senyalització
vertical i horitzontal, un segon que regularà les condicions en les tasques relacionades
amb obres a la via pública i una tercera i última amb les tasques de manteniment i
conservació en equipaments municipals, per tal que puguin tots tres documents servir
com a base contractual en els procediments respectius de licitació.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP,
pels treballs esmentats per import de 8.950,00 € sense IVA i 1.879,50 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 10.829,50 € (IVA inclòs), 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 2014.15.92000.22706 AD17880 del pressupost municipal, del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la propsota
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 Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP, el
contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la redacció de tres plecs de
condicions en relació a les tasques de manteniment i conservació a la via pública i
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equipaments municipals, presentant un pressupost per import de 8.950,00 € sense IVA i
1.879,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.829,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.829,50 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.22706 AD-17880 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Epsilon Engineering Servicios de
Ingenieria SCP, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vilaseca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE DUES RECLAMACIONS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

A) Vist l’escrit presentat per la Sra. R. P. P. el 5-12-2013 (RED 7393/13), pel que formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals i materials derivats de la
lesió patida el dia 4-1-2013 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel
mal estat de la vorada de la calçada al c. Sant Antoni, núm. 23, de Vila-seca.
Atès que la reclamació de la Sra. P. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que la reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent als
seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre la lesió soferta i el
funcionament del servei públic implicat: Informes d’assistència del Servei d’Urgències de
l’ABS Vila-seca i de l’Hospital de Sant pau i Santa Tecla .
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich Insurance PLC Sucursal en España, havent-se
pronunciat en el sentit que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial
per quan no s’aprecia més que una mínima imperfecció de les peces que envolten un
escocell d’arbre, la qual no és causa suficient per derivar en caiguda i les conseqüències
que es pretenen, ja que el desperfecte apreciat és superficial, insignificant i no suposava
risc de cap mena.
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona aplica reiteradament els criteris
de les recents SSTS (14/2/00, 31/1/03, 8/7/03, 14/10/03, 30/6/04 i 284/10 aquesta última
actuant com a demandat l’Ajuntament de Vila-seca) a l’exigir als que pateixen caigudes i
topades quan es troben caminant o circulant en les vies públiques com a conseqüència
del mal estat superficial de les mateixes, l’observança de la mínima diligència exigible a
tot vianant, que permeti entendre complert el deure d’autoprotecció de les persones i que
s’evitin conductes i situacions de risc, feixuguesa o turpitud desencadenants de lesions,
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doncs l’ús d’un espai públic exigeix igualment la diligència mínima en l’acció. Per això, les
caigudes produïdes com a conseqüència d’obstacles perfectament visibles han estat
declarades repetidament com a no indemnitzables per trencar-se el nexe de causalitat
amb el funcionament del servei públic.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a
resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
R. P. P., exp. RP núm. 887/2013, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.
B) Vist l’escrit presentat per la Sra. M. C. S. P. el 27-12-2013 (RED 7775/13), pel que
formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals i materials derivats
de la lesió patida el dia 24-12-2013 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al
terra pel mal estat de la vorada de la calçada a l’av. Alcalde Pere Molas, núm. 7, de Vilaseca.
Atès que la reclamació de la Sra. S. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que la reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent als
seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre la lesió soferta i el
funcionament del servei públic implicat: Informes d’assistència del Servei d’Urgències de
l’ABS Vila-seca de data 24-12-13 .
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich Insurance PLC Sucursal en España, havent-se
pronunciat en el sentit que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial
per quan no s’aprecia més que una mínima imperfecció de les peces que envolten un
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escocell d’arbre, la qual no és causa suficient per derivar en caiguda i les conseqüències
que es pretenen, ja que el desperfecte apreciat és superficial, insignificant i no suposava
risc de cap mena.
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona aplica reiteradament els criteris
de les recents SSTS (14/2/00, 31/1/03, 8/7/03, 14/10/03, 30/6/04 i 284/10 aquesta última
actuant com a demandat l’Ajuntament de Vila-seca) a l’exigir als que pateixen caigudes i
topades quan es troben caminant o circulant en les vies públiques com a conseqüència
del mal estat superficial de les mateixes, l’observança de la mínima diligència exigible a
tot vianant, que permeti entendre complert el deure d’autoprotecció de les persones i que
s’evitin conductes i situacions de risc, feixuguesa o turpitud desencadenants de lesions,
doncs l’ús d’un espai públic exigeix igualment la diligència mínima en l’acció. Per això, les
caigudes produïdes com a conseqüència d’obstacles perfectament visibles han estat
declarades repetidament com a no indemnitzables per trencar-se el nexe de causalitat
amb el funcionament del servei públic.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a
resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
M. C. S. P., exp. RP núm. 890/2013, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER DAVANT
CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA.

EL

JUTJAT

Atès el procediment abreujat núm. 268/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Tarragona, interposat pel Sr. A. T. G., i atesa la proposta formulada per
la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 268/2014, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, interposat pel Sr. A. T. G., contra la
desestimació d’una reclamació patrimonial.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. A. V. i C., de conformitat amb el
previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN MODALITAT DE RÈNTING, D’UN VEHICLE
EQUIPAT AMB DOTACIÓ POLICIAL.
Atesa la necessitat de renovar periòdicament el parc mòbil de la Policia Local per al
desenvolupament dels serveis i funcions propis, cal tramitar, amb caràcter d’urgència,
expedient per al subministrament d’un vehicle equipat amb dotació policial específica.
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que s’ha redactat per
a l’adjudicació del contracte d'arrendament financer, modalitat de “rènting”, per
procediment negociat, sense publicitat, d’un vehicle tipus monovolum equipat amb
dotació policial específica, el qual s’adequa a les prescripcions dels l’articles 169 i 170 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.
Ateses les característiques i quantia del subministrament a contractar (no subjecte a
regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el
negociat sense publicitat, en règim de tramitació per urgència.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament
mitjançant arrendament financer o modalitat de “rènting” –sense opció de compra-, d’un
vehicle destinat a la Policia Local de Vila-seca, equipat com a cotxe patrulla per un
període de 48 mesos, per procediment negociat sense publicitat, en règim de tramitació
urgent.
SEGON. Aprovar la quantia de 54.798,48 €, Iva inclòs, en concepte de despesa màxima
que pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el període de vigència
previst; d'acord amb el que estableix l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, a càrrec de l‘aplicació pressupostària 2014.15.13200.20400 (A 17154 ).
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TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei.
QUART. Convocar procediment negociat, sense publicitat, per a la seva adjudicació, i
disposar que es trametin invitacions com a mínim a tres entitats financeres del sector prou
capacitats per a la prestació de l'objecte del contracte, de conformitat amb allò establert a
l’art. 178.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE
COMMEMORACIÓ DEL 25È ANIVERSARI DEL BALL DE DIABLES DE VILA-SECA
Dins dels actes programats per la regidoria de Cultura, pel dia 2 d'agost, s’ha previst,
l’organització d'una Trobada de Diables del Tarragonès amb motiu de la commemoració
del 25è aniversari del Ball de Diables de Vila-seca.
Vistos els pressupostos presentats i atesa la necessitat de fer front a les despeses
d’organització dels actes i activitats programades durant la Trobada de Diables del
Tarragonès.
Vistos els informes de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de
fons, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de les activitats de la Trobada de Diables del
Tarragonès.
SEGON.- Aprovar una despesa de 14.706,69.- € per fer front al conjunt de despeses dels
actes i activitats programades durant la Trobada de Diables del Tarragonès amb motiu de
la commemoració del 25è aniversari del Ball de diables de Vila-seca el dia 2 d’agost de
2014, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 A 17153 del vigent pressupost
municipal, segons el pressupost i detall que s’incorpora a l’expedient.
TERCER.- Aprovar la petició d’una subvenció a la Diputació de Tarragona per fer front a
una part de les despeses de les activitats programades.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

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

A) Atès que l’empresa J. O. M., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 750
euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a jornada completa,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa J. O. M., 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 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 J. O. M., en 750 euros
per la contractació d’una treballadora aturada durant 3 mesos a jornada completa,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-15752) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. O. M..
B) Atès que l’empresa ESTEVE FERRE CONSTRUCTORA, S.L., té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors
aturats durant 4 mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa CONSTRUCCIONS
FERRÉ, 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
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pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 4 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 ESTEVE FERRE
CONSTRUCTORA, S.L., en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant 4
mesos a jornada completa, 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 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-17018) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTEVE FERRE CONSTRUCTORA, S.L.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.

A) Atès que l’empresa SERVO TÉCNICA DEL MOVIMIENTO, S.L., té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors
aturats durant sis mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa SERVO TÉCNICA DEL
MOVIMIENTO, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis 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.
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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 final de l’incentiu a concedir a l’empresa SERVO TÉCNICA DEL
MOVIMIENTO, S.L., en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant sis
mesos a jornada completa, 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 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-15756) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SERVO TÉCNICA DEL MOVIMIENTO, S.L.

B) Atès que l’empresa DAS EXTINTORES, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 4.000 euros, 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.
Atès que l’empresa DAS EXTINTORES, 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 4.000 euros, corresponents a la transformació del
contracte de treball en fix o fix discontinu de 2 treballadors: 1 a jornada completa i l’altre
amb una jornada de 20 hores setmanals, subvencionats mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació 2013.
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 DAS EXTINTORES, S.L.,
en 4.000 euros per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2
treballadors: 1 a jornada completa i l’altre amb una jornada de 20 hores setmanals,
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 3.333 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-17016)) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DAS EXTINTORES, S.L.
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6.4 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 J. D. L. F. C., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres 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 J. D. L. F. C., d’un incentiu per a
la contractació d’un treballador durant tres 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-15792) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. D. L. F. 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.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA
D’INSERCIÓ, S.L.U., d’incentius per a la contractació d’un treballador durant sis 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
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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 les sol·licituds presentades per l’empresa FORMACIÓ I TREBALL,
EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L.U., d’incentius per a la contractació d’un treballador durant
sis 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-17009) 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..
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 INTEGRACIÓ DISCAPACITATS SALOU
SAL., d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 12 mesos amb una
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 INTEGRACIÓ DISCAPACITATS
SALOU SAL., 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-16166) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa INTEGRACIÓ DISCAPACITATS SALOU SAL.
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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 OPCIÓN A SERVICIOS GENERALES, S.L.,
d’un incentiu per a la contractació d’una treballadora durant 12 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 OPCIÓN A SERVICIOS
GENERALES, S.L., d’un incentiu per a la contractació d’una treballadora durant 12 mesos
amb una jornada de 20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.333 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-17010) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa OPCIÓN A SERVICIOS GENERALES, S.L.

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 VILLAGE PARK HOTELES, S.L.U., d’un
incentiu per a la contractació d’una treballadora 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
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 VILLAGE PARK HOTELES,
S.L.U., d’un incentiu per a la contractació d’una treballadora 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-17012) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa VILLAGE PARK HOTELES, S.L.U.

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 PLAYA PARK, S.A., 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 PLAYA PARK, S.A., 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-17011) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa PLAYA PARK, S.A.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE HAGIN INSTAL·LAT UNA NOVA EMPRESA AL
MUNICIPI DE VILA-SECA DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.
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A) Atès que l’emprenedor J. J. G. 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’emprenedor J. J. G.
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’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.
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 J. J. G. 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 partida 14.43300.47000 (O-15794) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. J. G. G..

B) Atès que l’emprenedor J. J. R. M., 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 JUAN
JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 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.
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.
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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% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor J. J. R. M. 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-15793) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. J. R. M.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI DE
VILA-SECA 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’emprenedora M. I. A. 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’emprenedora M. I. A. 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-17014) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora M. I. A..
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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 N. R. 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 N. R. 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-17013) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor N. R. S..
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP DE DONES DE VILA-SECA PER A L’ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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.
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 concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació Cultural de
Dones de Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i gestió,
activitats i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900-AD16165 del pressupost de l’any 2014 per fer front a les subvencions
que s’atorguen.
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 durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
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NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB CICLISTA VILA-SECA PER L’ANY 2014.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Ciclista 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 2 d’abril de 2014.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de
Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Ciclista Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 4.742,26 €, com a justificants de la subvenció concedida al Club
Ciclista Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 4.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201400017157) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ENTITAT HAMMADA, ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SHARAUI PER L’ANY
2014.
Vist la relació de justificants presentats per l’Associació , corresponents a justificar part de
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.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de
Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació Hammada
Associació d’Amics del Poble Saharaui, mitjançant factures, per un import de 1.088,86 €,
com a justificants de la subvenció concedida a l’Associació Hammada - Amimcs dels poble
Saharaui – zona de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.088,86 € , a càrrec de la partida 14
33700 48900 O 201400017160 del pressupost municipal de 2014.
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TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

7è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LA
SUBVENCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE A L’INSTITUT VILA-SECA PEL PQPI.
Vistes les factures presentades per l’Institut Vila-seca que fa referència a la justificació de
la subvenció concedida per un import de 6.000 € a l’Institut Vila-seca, per acord de Junta
de Govern Local de 25 de novembre de 2013, en concepte de poder fer front a part de la
despesa del programa de qualificació professional inicial (PQPI) durant el curs 20132014.
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 Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per import de 2.163,30 € com a
justificació del tercer trimestre curs 2013-2014 (abril – juny 2014), de la subvenció
concedida a l’Institut Vila-seca per fer front a part de la despesa del programa de
qualificació professional inicial (PQPI) durant el curs 2013-2014.
SEGON. Aprovar el pagament de 2.000 € a càrrec de la partida 2014.14.32100.48900 O
17008 del vigent pressupost municipal, d’acord amb el següent detall:

Despeses del PQPI durant el tercer trimestre del curs 2013-14

2.000 €

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

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LES AMPA DE
LES ESCOLES SANT BERNAT CALVÓ, MIRAMAR, LA PLANA I L’INSTITUT VILASECA, ANY 2014.
Vistes les diferents sol·licituds de subvenció ordinària per als serveis educatius
presentades per les AMPA de les escoles i instituts del municipi acompanyats de
declaració responsable d’estar al corrent de pagaments, programa d’activitats i
pressupost econòmic.
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Vist l’informe d’inici de l’expedient en què es justifiquen les raons d’interès públic i social
atès que aquestes activitats fomenten la participació social de tot l’alumnat facilitant
mitjançant la subvenció que també hi puguin accedir les persones que tinguin situacions
econòmiques desafavorides i ajudant així a millorar la cohesió social, la convivència i la
igualtat entre l’alumnat del centre, afavorint la plena integració de tot l’alumnat al centre.
Aquestes finalitats justifiquen l’aportació econòmica municipal.
Vista la sol·licitud de bestreta presentada per la presidenta de l’AMPA de l’escola La
Plana sol·licitant la bestreta de 2.500 euros que correspon al 59,38 % de l’import de la
subvenció concedida.
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 Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir subvencions a l’AMPA de les escoles i instituts del municipi per a les
finalitats següents:
-

Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant l’any 2014. No hi quedarà inclòs el material fungible,
i pel fet d’estar inclosos en altres ajudes que reben les escoles, en quedaran
exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i
organització de cursets esportius.

-

Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant l’any
2014 (teatre, esport, piscina, dansa...)

SEGON. Concedir els import de la subvenció que s’indiquen a continuació:
AMPA
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Miramar
Escola La Plana
Institut Vila-seca

Total
5.530
5.530
4.210
6.030

Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 14 32100 48900 del vigent pressupost
municipal (AD 15778 AMPA Escola Sant Bernat Calvó, AD 15779 AMPA Escola Miramar,
AD 15780 AMPA Escola La Plana, AD 15781 AMPA Institut Vila-seca)
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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9. 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.
10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 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

11. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
12. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 60% de la subvenció concedida.
QUART. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del
perceptor de la subvenció a la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Concedir una bestreta a l’AMPA de l’escola La Plana de la subvenció
concedida per a equipament i activitats extraescolars de l’any 2014.
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Import de la bestreta

2.500 euros

59,38 % de la subvenció

La bestreta de la subvenció està imputada en la partida 14 32100 48900 del vigent
pressupost municipal O 15784.
SISÈ. Notificar aquest acord als presidents de les AMPA de les escoles Sant Bernat
Calvó, Miramar, la Plana i institut Vila-seca i la Intervenció Municipal de Fons.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CONSELL
ESCOLAR DE L’ESCOLA CAL.LIPOLIS, ANY 2014.
Vista la sol·licitud de subvenció ordinària per als serveis educatius presentada pel Consell
Escolar de l’escola Cal·lípolis, acompanyats de la declaració responsable d’estar al
corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes per al 2014 i el pressupost
corresponent.
Vist l’informe d’inici de l’expedient en què es justifica les raons d’interès públic i social
atès que:
-

equipament Consell Escolar: contribuir al bon funcionament regular de les escoles
per tal que aquestes tinguin els mitjans per poder desenvolupar l’activitat
educativa ordinària i repercuteixi en la tasca educativa dels centres escolars i
instituts.

-

festes tradicionals: celebrar aquestes festes a les escoles i instituts té una part
cultural de coneixement i vivència de les tradicions populars i és un element de
formació transversal que contribueix a l’aprenentatge i desenvolupament de les
competències necessàries per formar persones que participen en l’entorn en què
viuen

-

edició revista escolar: aquestes revistes són fruit d’un esforç i treball col·lectiu de
la comunitat educativa per difondre el treball que es realitza a les aules, fomenta
la participació en la vida del centre i és un lligam amb l’entorn social de l’escola.

Aquestes finalitats justifiquen l’aportació econòmica municipal.
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 Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir subvencions al Consell Escolar de l’escola Cal·lípolis per a les
finalitats següents:
-

Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant l’any 2014. No hi quedarà inclòs el material fungible,
i pel fet d’estar inclosos en altres ajudes que reben les escoles, en quedaran
exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.),
organització de cursets esportius i organització de festes.

-

Edició de revistes escolars any 2014

-

Celebració de festes durant l’any 2014. Aquestes festes poden ser: Setmana
Cultural, la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i Fi de Curs. L’import de la
subvenció s’ha de destinar a fomentar les activitats que mantinguin i potenciïn la
tradició que implica la festivitat i signifiquin una participació activa d’alumnes,
professors i pares.

SEGON. Concedir l’import de 1.500 euros de subvenció al Consell Escolar de l’escola
Cal·lípolis.
Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 14 32100 48900 del vigent pressupost
municipal AD 15785
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 des de l’1 al 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 del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 60% de la subvenció concedida.
QUART. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del
perceptor de la subvenció a la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al consell escolar de l’escola Cal·lípolis i la Intervenció
Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DE
L’ANY 2014, CORRESPONENT ALS DIVERSOS SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura el
repartiment desglossat corresponent al primer trimestre de l’any 2014 dels diversos
serveis socials que presta l’esmentat consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de
març de 2009.
Vist que la renovació del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 14 de maig de
2014 no ha estat denunciada per cap de les dues parts per la qual cosa queda renovat
per a l’any 2014, amb les mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de
despeses de 206.000 €.
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. Aprovar la liquidació del primer trimestre de l’any 2014 corresponent als
diversos serveis socials que presta el Consell Comarcal del Tarragonès per un import
total de 51.467,08 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 DO 17735 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE
L’ANY 2014, CORRESPONENT ALS DIVERSOS SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA
DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura el
repartiment desglossat corresponent al segon trimestre de l’any 2014 dels diversos
serveis socials que presta l’esmentat consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de
març de 2009.
Vist que la renovació del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 14 de maig de
2014 no ha estat denunciada per cap de les dues parts per la qual cosa queda renovat
per a l’any 2014, amb les mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de
despeses de 206.000 €.
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. Aprovar la liquidació del segon trimestre de l’any 2014 corresponent als
diversos serveis socials que presta el Consell Comarcal del Tarragonès per un import
total de 51.467,08 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 DO 17736 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Aprovar la validació d’aquesta liquidació
2014.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal.

a

càrrec

de

la

partida

TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
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QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2014 en què es va aprovar
la concessió d’ajuts d’urgència social per a la realització de diferents pagaments relacionats
amb aquest ajuts, 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. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses
per l’adquisició d’unes ulleres graduades, a Isabel Delgado González, amb NIF 75458583E,
per import de 80,00 €, a càrrec de la partida 2013 14 23000 48000 O 15789 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a Òptica Vila-seca, M. del Mar Sugrañes Anglés, amb NIF 39858970Q.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR CURS
ESCOLAR 2013-2014, CORRESPONENT ALS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2014.

Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia

8è.- ASSSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. (A63321228), 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-
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seca, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 19-12-2011, amb una
vigència inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de dues pròrrogues anuals.
Atès que amb motiu de la baixa laboral –per gaudi del torn de vacances anual- de
l’empleat municipal que desenvolupa el lloc de treball de consergeria del Mercat
Municipal, cal garantir que aquesta funció se segueixi realitzant per tal de no deixar
indotat aquest equipament públic i no perjudicar el bon funcionament del servei al qual
està adscrit. Tot això, 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 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.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta del regidor delegat 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
Vigilància 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 gaudi de vacances del conserge titular- amb la
prestació del servei de consergeria del Mercat Municipal
SEGON. El règim de prestació serà:
Servei Consergeria Mercat Municipal.
Personal adscrit: 1 Auxiliar de Serveis.
Durada servei: Del dia 5 d’agost fins el 5 de setembre dels 2014, ambdós inclosos.
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Dies laborables de dilluns a dissabte.
Horari: De dilluns a dissabte de 7:30 a 13:30 hores. Divendres tarda: de 17:30 a 20:30
hores. De dilluns a dissabte s’han d’obrir les portes del pati d’illa del Colomí.
SEGON. Aprovar la despesa total per aquest concepte de 2.648,30 euros, l’IVA inclòs,
amb càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 15.1300.22701(ADC
18613) del vigent pressupost municipal, i adjudicar l’esmentada prestació, a l’empresa a
l’empresa Phoenix Vigilància y Seguridad, SA. (A-63321228).
TERCER. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.

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,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.08.19 06:39:30 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde,

Josep Poblet i Tous
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