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

DATA:
LLOC:
HORARI:

11 de desembre de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 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
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

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 4 DE DESEMBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 4 de desembre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 432/2013 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona. Els regidors membres en resten
assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES DE LA ZONA DEL
CASTELL I RENOVACIÓ DE L’ARBRAT.
Vist que la Junta de Govern local en data 20 de novembre de 2013, va aprovar iniciar
l’expedient per la contractació de les obres de millora de l’accessibilitat de les voreres la
zona del Castell i renovació d’arbrat.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 2 de desembre de 2013, indicant
que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL. En compliment als tràmits
procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que
presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i 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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, essent l’import de la mateixa el
de 56.217,85 € pressupost net, i 11.805,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de
68.023,60 € (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia següent a la
notificació, aporti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 2.810,89 € d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ EN EDIFICIS, SERVEIS I LLOCS PÚBLICS
DEL TERME MUNICIPAL.
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Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 28 d’octubre de 2013, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de desratització i desinsectació en
edificis, serveis i llocs públics del terme municipal de Vila-seca.
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
169 i 170 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu, 3/2011 de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules
administratives i tècniques que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics en data 2 de desembre de 2013,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar el servei de
referència és la presentada per l’empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL (SAHICASA). En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a
l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i 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 proposta d’adjudicació del contracte de desratització i desinsectació
en edificis, serveis i llocs públics del terme municipal de Vila-seca, convocat per acord de la
Junta de Govern del dia 28 d’octubre de 2013, a l’oferta més avantatjosa presentada per
SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL (SAHICASA),
per
considerar que la seva oferta compleix els requisits i condicions exigits en el plec
contractual, segons aplicació dels criteris ponderats i objectius establerts en el plec
regulador de l’adjudicació del contracte
SEGON.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,
SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL (SAHICASA), essent
l’import de la mateixa el de 35.000,00 € pressupost net, i 5.111,50 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 40.111,50 € (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia
següent a la notificació, aporti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït
la garantia definitiva que sigui procedent, per un import de 1.750,00 € d’acord amb l’article
98 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de
la Llei de contractes del Sector Públic.
TERCER.- Ordenar que es publiqui lºa present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.3

APROVACIÓ,

SI

ESCAU,

DE

LA

COMPENSACIÓ

PER

LES

OBRES
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D’URBANITZACIÓ DEL CARRER AMADEU VIVES, DINS DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ
UA-PI-5.
La Pineda Inversiones y Proyectos SA era propietària de dues finques, incloses a la
Unitat d’Actuació UA-PI-5 de la Pineda.
Donant compliment al conveni aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 29 d’abril de 2005
entre l’Ajuntament de Vila-seca, l’Autoritat Portuària i la Pineda Inversiones y Proyectos
SA, propietaris de les finques incloses a l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, la Junta
de Govern Local, en sessió realitzada el 27 de desembre de 2005 va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització del carrer Amadeu Vives, en el tram corresponent
a la Unitat d’Actuació UA-PI-5, redactat per l’arquitecte Jesús Chimeno Gonzalo per
encàrrec de l’Ajuntament de Vila-seca, amb un pressupost d’execució de 411.207,87 €
IVA inclòs.
Aquestes obres es van executar per La Pineda Inversiones y Proyectos, havent assumit
el cost total de les obres i corresponent el seu pagament a la Junta de Compensació de la
UA-PI-5, d’acord amb l’esmentat conveni signat i aprovat. D’acord amb les factures
presentades, el cost total de les obres va ser de 348.145,01 €.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2013, d’aprovació de la
permuta de les finques propietat de La Pineda Inversiones y Proyectos i atès que en el
moment de la signatura de la corresponent escriptura de formalització de l’acord el passat
9 d’octubre de 2013, la mercantil La Pineda Inversiones y Proyectos SA va perdre la
condició de propietària de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, i vistos els informes tècnic i jurídic
emesos al respecte, 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 valoració de les obres d’urbanització del carrer Amadeu Vives, tram
comprès dintre de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, amb un import total de 348.145,01 €.
SEGON. Aprovar el pagament a la mercantil La Pineda Inversiones y Proyectos SA, per
import de 348.145,01 € en concepte de compensació per les obres d’urbanització del
carrer Amadeu Vives, tram comprès dintre de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, amb càrrec a
la partida 13.15000.60000 (ADO-30906) del pressupost municipal. Aquest import haurà
de ser incorporat en el seu dia en el compte de liquidació del projecte de reparcel·lació a
redactar, imputant-se a cada un dels propietaris, el crèdit corresponent en relació al
pagament realitzat.
TERCER.- Aprovar la subrogació de l’Ajuntament amb tots els drets i obligacions dintre
de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, corresponents a les finques que eren propietat de La
Pineda Inversiones y Proyectos y que actualment són propietat de l’Ajuntament de Vila-
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seca, en virtut de la permuta aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol passat
i segons escriptura signada el passat 9 d’octubre de 2013.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPENSACIÓ PER
D’ENDERROCAMENT DINS DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-PI-5.

LES

OBRES

La Pineda Inversiones y Proyectos SA era propietària de dues finques, incloses a la
Unitat d’Actuació UA-PI-5 de la Pineda.
La Junta de Govern Local en sessió realitzada el 6 de setembre de 2010 va concedir
llicència a La Pineda Inversiones y Proyectos SA per a l’enderroc de les construccions
existents a la finca situada al carrer Luis Mariano, núm. 15 de La Pineda, amb un
pressupost de contracta de 98.646,79 €.
Aquestes obres es van executar per La Pineda Inversiones y Proyectos, havent assumit
el cost total de les obres i corresponent el seu pagament a la Junta de Compensació de la
UA-PI-5.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2013, d’aprovació de la
permuta de les finques propietat de La Pineda Inversiones y Proyectos i atès que en el
moment de la signatura de la corresponent escriptura de formalització de l’acord el passat
dia 9 d’octubre de 2013, la mercantil La Pineda Inversiones y Proyectos SA va perdre la
condició de propietària de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, i vistos els informes tècnic i jurídic
emesos al respecte, i 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 valoració de les obres d’enderrocament de les edificacions existents
a la finca situada dintre de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, amb un import total de 86.250,00
€.
SEGON. Aprovar el pagament a la mercantil La Pineda Inversiones y Proyectos SA, per
import de 86.250,00 € en concepte de compensació per les obres d’enderrocament de les
edificacions situades dintre de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, amb càrrec a la partida
13.15000.60000 (ADO-30908) del pressupost municipal. Aquest import haurà de ser
incorporat en el seu dia en el compte de liquidació del projecte de reparcel·lació a
redactar, imputant-se a cada un dels propietaris, el crèdit corresponent en relació al
pagament realitzat.
TERCER.- Aprovar la subrogació de l’Ajuntament amb tots els drets i obligacions dintre
de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, corresponents a les finques que eren propietat de La
Pineda Inversiones y Proyectos y que actualment són propietat de l’Ajuntament de Vilaseca, en virtut de la permuta aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol passat
i de l’escriptura signada en data 9 d’octubre de 2013.
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3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPENSACIÓ PER EDIFICACIONS DINS DE LA
UNITAT D’ACTUACIÓ UA-PI-5.
La Pineda Inversiones y Proyectos SA era propietària de dues finques, incloses a la
Unitat d’Actuació UA-PI-5 de la Pineda.
A l’esmentada finca, existien unes edificacions construïdes a partir de l’any 1966 i
destinades a colònies d’estiu de les antigues Hermandades del Trabajo. L’any 2010 i com
a conseqüència del seu estat d’abandó, la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
6 de setembre, va concedir llicència a La Pineda Inversiones y Proyectos SA per al seu
enderrocament, d’acord amb el projecte presentat.
Les obres d’enderroc es van executar per La Pineda Inversiones y Proyectos SA, si bé la
valoració de les edificacions ha de ser assumida per la Junta de Compensació de la UAPI-5.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2013, d’aprovació de la
permuta de les finques propietat de La Pineda Inversiones y Proyectos i atès que en el
moment de la signatura de la corresponent escriptura de formalització de l’acord el passat
dia 9 d’octubre de 2013, la mercantil La Pineda Inversiones y Proyectos SA va perdre la
condició de propietària de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, i vistos els informes tècnic i jurídic
emesos al respecte, i 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 valoració de les edificacions que existien a la finca situada dintre de
la Unitat d’Actuació UA-PI-5, amb un import total de 400.000,00 €.
SEGON. Aprovar el pagament a la mercantil La Pineda Inversiones y Proyectos SA, per
import de 400.000,00 € en concepte de compensació per les edificacions situades dintre
de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, amb càrrec a la partida 13.15000.60000 (ADO-30907) del
pressupost municipal. Aquest import haurà de ser incorporat en el seu dia en el compte
de liquidació del projecte de reparcel·lació a redactar, imputant-se a cada un dels
propietaris, el crèdit corresponent en relació al pagament realitzat.
TERCER.- Aprovar la subrogació de l’Ajuntament amb tots els drets i obligacions dintre
de la Unitat d’Actuació UA-PI-5, corresponents a les finques que eren propietat de La
Pineda Inversiones y Proyectos y que actualment són propietat de l’Ajuntament de Vilaseca, en virtut de la permuta aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol passat
i segons escriptura signada el passat 9 d’octubre de 2013.

3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES, TRAM DEL CARRER
D’ENRIC MORERA ENTRE ELS CARRERS DE PEP VENTURA I D’EMILI VENDRELL.
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Vist que la Junta de Govern local en data 20 de novembre de 2013, va aprovar iniciar
l’expedient per la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per la millora
de l’accessibilitat de les voreres, tram del carrer d’enric Morera entre els carrers de Pep
Ventura i d’Emili Vendrell.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 4 de desembre de 2013,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de
referència és la presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL. En compliment
als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència
econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el
que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
Règim local de Catalunya, i 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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, per executar les obres
d’accessibilitat de les voreres, tram del carrer d’enric Morera entre els carrers de Pep
Ventura i d’Emili Vendrell, essent l’import de la mateixa el de 29.788,11 € pressupost net, i
6.255,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 36.043,61 € (IVA inclòs), perquè en el
termini de 10 dies a comptar del dia següent a la notificació, aporti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, per un
import de 1.489,40 € d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER L’ADAPTACIÓ DE LA 3A
FASE: PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS A L’ENTORN DE LA FUTURA
ESCOLA “LA CANALETA”.
Vist que la Junta de Govern local en data 20 de novembre de 2013, va aprovar iniciar
l’expedient per la contractació de les obres compreses a la memòria valorada per
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l’adaptació de la fase 03 de la pavimentació i instal·lació de serveis a l’entorn de la futura
escola “La Canaleta”.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 4 de desembre de 2013,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de
referència és la presentada per l’empresa AGROVIAL, SL. En compliment als tràmits
procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que
presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i 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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa AGROVIAL, SL, essent l’import de la mateixa el de 105.130,78 €
pressupost net, i 22.077,46 € en concepte d’IVA, que fan un total de 127.208,24 € (IVA
inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia següent a la notificació, aporti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent, per un import de 5.256,54 € d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA
VORERA DEL C. AMADEU VIVES DE LA PINEDA.

Atès que s’ha de procedir a la redacció del projecte, direcció i coordinació de seguretat i
salut de les obres de les obres d’arranjament de les voreres del c. Amadeu Vives, tram
comprés entre la Plaça de Juli Garreta i el c. Enrico Caruso, de La Pineda, així com la
redacció de les memòries valorades per a la renovació de l’arbrat i arranjament de la
calçada.
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Vist el pressupost presentat per Audingintraesa SA, per import de 9.900,00 € més 2.079,00
€ en concepte de IVA fent un total de 11.979,00 €, considerant-se correcte, així com els
informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal
de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD 30931 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 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 Audingintraesa SA el contracte menor de servei de
redacció del projecte, direcció i coordinació de seguretat i salut de la vorera del c. Amadeu
Vives, tram comprés entre la Plaça Juli Garreta i el c. Enrico Caruso de La Pineda, així com
la redacció de les memòries valorades per la renovació de l’arbrat i arranjament de calçada,
presentant un pressupost per import de 9.900,00 € de base imposable, més 2.079,00 € en
concepte de IVA fent un total de 11.979,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.979,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD 30931 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Audingintraesa SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. M. D. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ PER LES OBRES DE REFORMA INTERIOR A L’HABITATGE SITUAT A
L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 89 1ER. 1A.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. D. V. de llicència de primera ocupació de les obres de
construcció d’una escala interior a l’habitatge situat a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 89
1er. 1a. de Vila-seca, així com l’informes emesos al respecte, 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 Sra. M. D. V., la llicència de primera ocupació per les obres de
construcció d’una escala interior a l’habitatge a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 89 1er. 1a.
de Vila-seca.

9

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633555 de data 21.11.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

17,34 €
17,34 €

0€

3.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. M. D. V. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE SITUAT A L’AVDA.
RAMON D’OLZINA, NÚM. 89 1ER. 1A.
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 Sra. M. D. V., la devolució de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’una escala interior a l’habitatge situat a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 89
1er. 1a. de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES COMPLEMENTÀRIA
NÚM. 1 CORRESPONENT AL PROJECTE COMPLEMENTARI DE LES OBRES DE
RESTAURACIÓ, ADEQUACIÓ ESTRUCTURA, COL·LOCACIÓ ASCENSOR I POSADA
EN FUNCIONAMENT DEL NUCLI SERVEIS. PART 1.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2013, va aprovar
l’adjudicació del contracte corresponent al projecte complementari de les obres de
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restauració, adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en funcionament del
nucli de serveis del Castell de Vila-seca. Part 1.
Vista la certificació núm. 1 presentada per UTE CASTELL DE VILA-SECA, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, aquesta Ponència Tècnica
d’Urbanisme, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent al projecte complementari
de les obres de restauració, adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en
funcionament del nucli de serveis del Castell de Vila-seca, realitzades per UTE CASTELL
DE VILA-SECA, per un import de 94.833,82 € sense IVA i 19.915,10 € en concepte d’IVA
que un cop incorporat dona un total de 114.748,92 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.33600.63200 OF29325 del pressupost municipal.
3.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- ACTA DE RECEPCIO DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC
DE L’ESGLÉSIA VELLA.
Vista l’acta de recepció de les obres d’adequació del futur espai públic de l’Església Vella
de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres d’adequació del futur espai públic de
l’Església Vella de Vila-seca, realitzades per l’empresa GARCIA RIERA SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

3.13 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. E. D. P..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja de la
parcel·la del c. del Racó núm. 26 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat al Sr. E. D. P. per ordenar la neteja
de la parcel·la situada a c. del Racó, núm. 26 de Vila-seca, ja que ja s’ha procedit a la
neteja de la parcel·la situada al c. del Racó, núm. 26 de Vila-seca.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS INTERPOSADES
CONTRA L’AJUNTAMENT.

A) Vist l’escrit presentat per la Sra. M. G. J. en data 28/10/2013 (RED 6579/2013), pel
que formula reclamació d’indemnització pels danys causats al vehicle de la seva propietat
–Dacia Sandero AR10LAN- el dia 10/09/2013, i que imputa al mal estat del voral del c.
Alfons I, concretament davant del número 14 del vial.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que la interessat no aporta cap prova clara de les circumstàncies en què va succeir
el sinistre i, per tant, s’ha d’entendre que les seves opinions són legítimes, però no tenen
una fonamentació objectiva.
Atès que l’Àrea de Serveis Públics informa que la lleugera irregularitat observada en un
punt del bordó, tot i ser efectiu i de necessària reparació, no revesteix un risc especial ni
resulta quelcom insòlit en qualsevol població, i no és motiu suficient per entendre que
aquesta circumstància pogués derivar causa del sinistre, sinó que també s’hagués pogut
produir conseqüència del mal estat del pneumàtic o conseqüència d’una topada anterior,
o bé per imperícia o brusquedat de la conductora a l’efectuar la maniobra.
Atès que la vorada no és zona de circulació de vehicles sinó que delimita la calçada, i que
el conductor ha de mantenir la separació lateral suficient per fer la maniobra
d’aparcament amb seguretat, sense topar-hi.
Atès que de l’anàlisi de la reclamació s’ha de constatar que les circumstàncies en què es
produí el resultat lesiu no deixen de ser una hipòtesi.
Atès que en aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada dels
Dictàmens núm. 67/2001 i 14/1999, no queda suficientment acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel vehicle de la Sra. J. i l’Administració encarregada de
la conservació del vial on es va produir el sinistre.

12

Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no pot predicar-se pel simple fet
que s’hagi produït un accident a la via pública, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
M. G. J. en data 28/10/2013, exp. RP núm. 825/2013, per no donar-se la relació de
causalitat entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és
requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva
tal com estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) Vist l’escrit presentat pel Sr. R. U. V. el 27/08/2013 (RED 5350/13), pel que formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió patida el
dia 26/08/2013 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal estat de la
calçada del c. Sir Esteve Morell Scott cruïlla amb el c. Vic, de Vila-seca.
Atès que la reclamació del Sr. U. 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 el 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: Informe d’assistència del Servei d’Urgències de
l’Abs Vila-seca de 26/08/2013.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan no s’observa
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.
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Les fotografies aportades per la Policia Local en via administrativa demostren que l’ample
de la vorera és suficient per a permetre el pas dels vianants sense cap mena de dificultat.
I que, per tant, va haver d’interferir necessariament la conducta de la persona lesionada
la qual, atenent a les circumstàncies concurrents no va utilitzar la diligència exigible en
aquests supòsits, i que existint visibilitat i il·luminació suficients per haver-se’n adonat del
risc i pel fet de portar un calçat inadequat (xancletes) per garantir la seva estabilitat i
seguretat, són aspectes que exoneren de responsabilitat a l’Ajuntament
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 de les mateixes, l’observància 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.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment, de criteri no estimatori
de la reclamació per manca d’acreditació del nexe causal entre el funcionament del servei
públic i la caiguda patida pel reclamant.
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, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. R. U.
V., exp. RP núm. 711/2013, 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 l’interessat 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.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 505/2013.

Atès el procediment abreujat núm. 505/2013, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 2 de Tarragona, interposat pel Sr. S. T. G., i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 505/2013, que se segueix
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, en qualitat de
demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’advocat i
funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 551 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
5è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

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

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CONCOBOT, S.L. d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
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I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa CONCOBOT, S.L. d’un incentiu
per a la contractació d’una treballadora durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals.
SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 750 euros per tal de
poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. 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-27322) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
CONCOBOT, S.L.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa DABRUN, C.B. d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
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 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 DABRUN, C.B. d’un incentiu per
a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals.
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SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 750 euros per tal de
poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. 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-28633) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
DABRUN, C.B.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa PIVISE, S.L. d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa, mitjançant una oferta de
treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
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 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 PIVISE, S.L. d’un incentiu per a
la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 750 euros per tal de
poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. 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.29430) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
PIVISE, S.L..
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D) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, S.L. d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
Vist l’informe de la Intervenció municipal i 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 CONSTRUCCIONS FERRÉ,
S.L. d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 750 euros per tal de
poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. 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-29335) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
CONSTRUCCIONS FERRÉ, S.L.
E) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa MEDOL PROTECTION, SLU, d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous

18

emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
Vist l’informe de la Intervenció municipal i 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 MEDOL PROTECTION, SLU,
d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 750 euros per tal de
poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. 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-29436) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
MEDOL PROTECTION, SLU.
F) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SERVEIS INTEGRALS TARRACO, SLU,
d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
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Vist l’informe de la Intervenció municipal i 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 SERVEIS INTEGRALS
TARRACO, SLU, d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a
jornada completa.
SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 750 euros per tal de
poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. 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-29478) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
SERVEIS INTEGRALS TARRACO, SLU.
G) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SL., d’un
incentiu per a la contractació de 3 treballadors durant 3 mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que en data 17 de desembre de 2012 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2013, amb una despesa màxima de 167.500 euros i 100.000 euros, respectivament.
Atès que actualment les sol·licituds d’incentius presentades superen la despesa màxima
prevista per la concessió d’incentius a les empreses per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
Vist l’informe de la Intervenció municipal i 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 ESTIVAL PARK SALOOU, S.L,
d’un incentiu per a la contractació de 3 treballadors durant 3 mesos a jornada completa.

20

SEGON. Aprovar l’ampliació de la despesa màxima prevista per a la concessió
d’incentius a empreses per a la promoció de l’ocupació per import de 2.250 euros per tal
de poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.250 euros, que es farà
efectiu una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29419) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
ESTIVAL PARK SALOU, S.L.
5.2 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 CONCOBOT, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 750 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una
jornada de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que l’empresa CONCOBOT, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat
a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist que l’empresa CONCOBOT, S.L., té aprovat el pagament del 50% de l’incentiu final,
corresponent a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat d’una nova empresa al
municipi de Vila-seca, vinculat a la contractació d’un treballador durant tres mesos,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal..
Vist l’informe desfavorable 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
deixar sense efecte el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, ja que el
contracte realitzat i justificat està vinculat al pagament de l’incentiu que l’empresa te
aprovat per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe de la Intervenció municipal i 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. Denegar la subvenció de 750 euros a l’empresa CONCOBOT, S.L., ja que el
contracte realitzat i justificat està vinculat al pagament de l’incentiu que l’empresa té
aprovat per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
CONCOBOT, S.L.
B) Atès que l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 3.000 euros, per a la contractació de 4 treballadors aturats durant 3
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
pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de 3 mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció municipal i 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 CONSTRUCCIONS
FERRÉ, S.L., en 1.500 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant 3 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 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (D-29564) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, S.L.
C) Atès que l’empresa BERCOSE, SL., té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 2.250 euros, per a la contractació de 3 treballadors aturats durant 3 mesos, un a una
jornada completa i dos amb una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de
Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa BERCOSE, SL., 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.
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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 2.250 euros, corresponents a la justificació de 3
contractes realitzats i justificats de 3 mesos, un a jornada completa i dos 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 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 BERCOSE, SL., en 2.250
euros per la contractació de 3 treballadors aturats durant 3 mesos, un a jornada completa
i dos amb una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 2.250 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (D-26641) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, SL.

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

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa TRANSPORTS MUIXI, S.L., d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa TRANSPORTS MUIXI, S.L.,
d’un incentiu per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-29406)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa TRANSPORTS MUIXI, S.L.

B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L., d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i,
Vist l’informe de la Intervenció municipal i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L., d’un
incentiu per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-28634)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.

6è.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha.
7è. TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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