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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 de setembre 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 general
Sr. Carles Garcia 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 23 DE SETEMBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 23 de setembre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013051, 2013053 I 2013054.
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La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 19 i 24 de
setembre de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013051,
2013053 i 2013054, per
import de 92.500,46; 271.888,65 i 76.133,64 euros,
respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ
DEL CASTELL. PART 1.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 15 de juliol de 2013 va aprovar la
Memòria valorada complementària de les obres de rehabilitació del Castell de Vila-seca.
Part 1, per import de 94.834,10 € import net 19.915,16 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 114.749,26 € (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 1, que va ser adjudicada per acord de Junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 10 de setembre de 2012, per import de 512.775,81 € (sense IVA), i
107.682,92 € en concepte d’IVA, que fan un total de 620.458,73 € (IVA inclòs), a
l’empresa UTE CASTELL VILA-SECA.
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 UTE CASTELL VILA-SECA, d’acord amb els preus que
regeixen el contracte primitiu, o que, en el seu cas es fixin contradictòriament.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar 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 1, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, en aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
SEGON.- Atorgar a l’empresa UTE CASTELL VILA-SECA, 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 1.
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TERCER.- Aprovar una despesa de 94.834,10 € € import net 19.915,16 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 114.749,26 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.33600.63200 (A-24011) del pressupost municipal.
QUART.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
4.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS JOAN MARAGALL, 2 DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA INTERIOR I LA
COBERTA DE L’EDIFICI DEL C. JOAN MARAGALL, 2.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Joan Maragall, 2, de llicència municipal
per a l’arranjament de la façana interior i la coberta de l’edifici situat al c. Joan Maragall,
núm. 2 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Joan Maragall, 2, la llicència municipal
d’obres núm. 623/13 per a l’arranjament de la façana interior i la coberta de l’edifici del c.
Joan Maragall, núm. 2 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
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Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Hauran de presentar l’assumeix de la direcció de l’obra.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR A L’AVDA. DE LA GENERALITAT.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal
per a l’escomesa particular a l’avda. de la Generalitat s/n de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal
d’obres núm. 622/13 d’escomesa particular a l’avda. de la Generalitat de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector, segons model que s’adjunta.
- El termini d’execució serà d’un mes.
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- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals
SEGON. Notificar l’acord als interessats.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. J. M. B. Z. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE L’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE AL C. SALVADOR ESPRIU, 17.
Vista la sol·licitud del Sr. J. M. B. Z. de llicència de primera ocupació de l’ampliació d’un
habitatge situat al c. Salvador Espriu, 17 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 al Sr. J. M. B. Z., la llicència de primera ocupació de l’ampliació de
l’habitatge al c. Salvador Espriu, núm. 17 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 550185 de data 24.05.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

61,49 €

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

61,49 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
A) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. B. Z. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE SITUAT AL C. SALVADOR ESPRIU,
17.
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. M. B. Z., la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’ampliació d’un habitatge situat al c. Salvador Espriu, 17 de Vila-seca, per import de
601,01 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA AGROVIAL SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES
D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC, SECTOR C2.
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 l’empresa Agrovial SA, la devolució de la fiança dipositada per les
obres de renovació i millora de les xarxes d’aigua i pavimentació del nucli antic, sector C2 de Vila-seca, per import de 72.641,70 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA INGENIERIA DE TRAZADOS Y ESTRUCTURAS SA
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER L’ASSISTÈNCIA DELS TREBALLS
DE REDACCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
LES XARXES D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL SECTOR C.
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 l’empresa Ingeniera de Trazados y Estructuras SA, la devolució de
la fiança dipositada per l’assistència dels treballs de redacció i direcció de les obres del
projecte bàsic i executiu de la millora de les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació
del Sector C del nucli antic de Vila-seca, per import de 4.875,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI URBÀ PER A LA VIA PÚBLICA.

MENOR

DE
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Es fa necessària la contractació del servei de subministrament de mobiliari urbà per
l’Ajuntament de Vila-seca, per cobrir les exigències de canvi i nova col·locació de material
a la via pública.
Vist el pressupost presentat per Benito Urban SLU, pel subministrament de mobiliari urbà
per la via pública, per import de 11.905,00 sense IVA i 2.500,05 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 14.405,05 € (IVA inclòs), 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
2013.13.15500.61902 AD 24008 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 Benito Urban SLU, el contracte menor de servei de subministrament
de mobiliari urbà per la via pública, presentant un pressupost per import de 11.905,00 €
sense IVA i 2.500,05 € en concepte d’IVA, fan un total de 14.405,05 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 14.405,05 € (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2013.13.15500.61902 AD 24008 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Benito Urban SLU, al departament de serveis
tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE LA MÀQUINA D’AIRE CONDICIONAT DE LES DEPENDÈNCIES DE
LA POLICIA LOCAL.
Donat que la reparació de la bomba de calor es del tot inviable, s’hauria de procedir a la
seva substitució i l’execució d’altres instal·lacions complementàries per deixar la nova
unitat en correcte funcionament.
Atès el pressupost presentat pel Sr. Ll. E. R., per les obres esmentades, per import de
15.865,00 €, sense IVA 3.331,65 € en concepte d’IVA, que fan un total del 19.196,65 €,
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 2013.13.15100.63900 AD 24010 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que
per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat
com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts.
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111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. L. E. R., el contracte menor d’obres per la substitució de la
màquina exterior d’aire condicionat de les dependencies de la Policia Local i instal·lacions
complementàries, per import de 15.865,00 € sense IVA i 3.331,65 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 19.196,65 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 19.196,65 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15100.63900 AD 24010 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. L. E. R., al Departament d’Urbanisme i al
d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’ARRANJAMENT D’IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Donat el mal estat en que es troben els serveis d’aigua, desaigües i electricitat dels
quatre immobles situats a la Rambla Catalunya de Vila-seca, es veu la necessitat de fer
l’arranjament i anul·lació d’instal·lacions.
Atès el pressupost presentat pel Sr. O. R. P., per les obres esmentades, per import de
2.509,00 €, sense IVA 526,89 € en concepte d’IVA, que fan un total del 3.035,89 €,
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 2013.13.15200.21200 AD 24009 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que
per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat
com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts.
111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. O. R. P., el contracte menor d’obres per a l’arranjament
d’immobles de titularitat municipal, per import de 2.509,00 € sense IVA i 526,89 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 3.035,89 €.
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SEGON.- Aprovar la despesa de 3.035,89 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15200.21200 AD 24009 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. O. R. P., al Departament d’Urbanisme i al
d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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’un treballador durant tres mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa CONCOBOT, S.L. d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant tres mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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-19423)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CONCOBOT, S.L.

B) Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa VILLAGE PARK HOTELS, S.L.
d’incentius per a la contractació de 2 treballadors durant quatre mesos a jornada
completa, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa VILLAGE PARK HOTELS,
S.L. d’un incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant quatre mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.500 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-19420) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa VILLAGE PARK HOTELS, S.L.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa TALCOB, S.L., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una oferta
de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa TALCOB, S.L., d’un incentiu per
a la contractació d’un treballador durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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-19421)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa TALCOB, S.L.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa OBRAS Y SERVICIOS BOLEA, S.L. d’un
incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa OBRAS Y SERVICIOS BOLEA,
S.L. d’un incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant tres mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.500 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-19422) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa OBRAS Y SERVICIOS BOLEA, S.L.
E) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa PORTAVENTURA ENTERTAINMENT,
S.A., d’un incentiu per a la contractació de 20 treballadors durant tres 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 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 PORTAVENTURA
ENTERTAINMENT, S.A., d’un incentiu per a la contractació de 20 treballadors durant tres
mesos a jornada completa.
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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 14.250 euros per tal
de poder concedir l’incentiu sol·licitat.
TERCER. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 15.000 €, 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 14.24100.47000
(D-19425) del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.
5.2 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.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor F. J. D. D., 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 F. J. D. D., 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-18155)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor F. J. D. D..
B) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora J. G. F., 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 vist el dictamen emès per la
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Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora J. G. F. 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-19419)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora J. G. F..
C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CONCOBOT, S.L., d’un incentiu per a la
instal·lació 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 favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa CONCOBOT, S.L., d’un incentiu
per a la instal·lació 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..
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-19418)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CONCOBOT, S.L.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
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Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles.
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, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, amb data 12 de setembre de 2013, a càrrec
de la partida 2013.14.23000.48000 relació AD 583, per un import total de 2.345 € del
vigent pressupost municipal.
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el dia 30 de novembre de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser
factures originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA JUSTIFICATIVA DEL SERVEI DE
PROFESSORAT DEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ DE LA PLANA.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana que
corresponent a les despeses de la professora que imparteix les classes de tall i confecció
al nucli urbà de la Plana, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació del servei de professorat del curs de tall i confecció de la Plana del mes de
juny, aprovat per la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 472,00 € a càrrec de la
partida 2013 14 23000 48000 O 23891 del vigent pressupost municipal.
.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS DE MENJADOR PER A LES
ESCOLES MUNICIPALS PER AL CURS ESCOLAR 2013/2014.
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Vistes les diferents sol·licituds presentades per obtenir ajuts de menjador per al curs
2013/2014, les quals compten amb l’informe emès per l’EBAS, i vist el dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat del
dia 19 d’agost de 2013, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i
Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de beques de menjador, curs escolar 2013/14, amb
aplicació dels criteris establerts en el conveni amb el CCT, pel que fa a antiguitat
d’empadronament i municipi, i imports, ja que reuneixen els requisits establerts a les
Bases aprovades per l’Ajuntament de Vila-seca:

A) LA PLANA
3,65 € (alumne/dia)
Beneficiaris: 4 x 3,65 x 70 Total Subvenció = 1022
B) MESTRAL
3,65 € (alumne/dia)
Beneficiaris: 1 x 3,65 x 70 Total Subvenció = 255,5
C) CAL.LIPOLIS
3,65 € (alumne/dia)
Beneficiaris: 3 x 3,65 x 70 Total Subvenció = 766,5
2,65 € (alumne/dia)
Beneficiaris: 1 x 2,65 x 70 Total Subvenció = 185,5
SEGON. Aprovar la despesa pels ajuts de menjador pel període comprés entre setembre
i desembre de 2013, pels imports que s’indiquen a continuació (Relació 592):
ESCOLA

IMPORT

RCC

Mestral

255,50 €

23702

Cal.lipolis

952,00 €

23703

1.022,00 €

23700

La Plana
TOTAL

2.229,5 €

TERCER. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles La Plana, Mestral i
Cal·lipolis i a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ “AYÚDALE A
CAMINAR”.
Vista la relació de justificants presentada per la Asociación Ayúdale a Caminar, pel
projecte d’integració laboral de persones discapacitades a través de l’art, durant l’any
2013, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a Asociacion Ayúdale a Caminar, amb
NIF G28895217, per un import de 200,00 €, a càrrec de la partida 2013 14 23000 48000
O 23890 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PEL PLA EDUCATIU D’ENTORN.
Vist que pels cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015 hi ha la voluntat de mantenir al
municipi el Pla Educatiu d’Entorn amb la finalitat de contribuir al foment de la llengua
catalana i a la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en les dimensions econòmica,
acadèmica, social i laboral i afavorir la convivència, la cohesió social i el manteniment d’una
xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
Vist el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca pel Pla Educatiu
d’Entorn dels cursos 2013-2014 i 2014-2015 que estableix un marc de coresponsabilitat del
Pla Educatiu d’Entorn entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca
Vist que, d’acord amb la clàusula dotzena, aquest conveni no incrementa despesa per a
l’Ajuntament de Vila-seca ni per al Departament d’Ensenyament i que per donar suport al
desenvolupament del projecte el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca
podran aportar, si escau, els recursos econòmics disponibles en funció de l’existència de
crèdit adequat i suficient.
Vist que hi ha la voluntat per part de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de
pressupostar el curs 2013-2014 amb el mateix import que l’establert per al curs 2012-2013,
detallat de la següent manera:
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Des de setembre a desembre de 2013

7.700 €

De gener a juny de 2014

2.300 €

I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius
i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca per al Pla Educatiu d’Entorn dels cursos
2013-2014 i 2014-2015.
SEGON. El cost del servei per tot el curs escolar 2013-2014 s’estima en 10.000 € que seran
aportats per l’Ajuntament a càrrec de la partida 2013 14 32100 22606 del vigent pressupost
municipal A 23410.
TERCER. Facultar el Sr. alcalde per a la signatura d’aquest conveni de col·laboració i dels
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA A
L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DE LA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
FARTETS.
L’Ajuntament de Vila-seca, per acord de Junta de Govern Local de 12 de novembre de
2007, va adjudicar a l’empresa L’ACLUCA SCCL el contracte per a la gestió del servei
públic de la llar d’infants municipal Fartets situat al nucli urbà de la Pineda en règim de
concessió amb una durada de quatre cursos escolars prorrogat a dos cursos escolars
més.
L’empresa adjudicatària va efectuar el pagament de la garantia definitiva per import de
deu mil euros (10.000 €), conforme a l’establert en la clàusula 46 del plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant aval número 2007-2607 de data 13 de novembre
de 2007.
El contracte va finalitzar correctament el 31 d’agost de 2013.
La senyora F. F. R., amb DNI 39850693L, com a representant legal de l’empresa
L’ALUCA SCCL amb NIF F43423722 sol·licita la devolució de la garantia definitiva.
Vista la diligència de la Intervenció Municipal de Fons que estableix que no hi ha cap
inconvenient en procedir a la devolució de la garantia a l’interessat d’acord amb les dades
que consten en el seu registre comptable, i vist el dictamen emès per la Comissió
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Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el retorn de la fiança definitiva dipositada mitjançant aval bancari per
un import de 10.000 € a l’empresa L’ACLUCA SCCL, NIF F43423722.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AUTORITZAR LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA MESTRAL PER PART DEL CLUB DE BÀSQUET VILASECA, FÓRA DE L’HORARI ESCOLAR.
Vista la sol·licitud presentada pel Club de Bàsquet de Vila-seca en què sol·licita l’ús de les
instal·lacions de l’escola Mestral, fora de l’horari escolar per dur a terme l’activitat de
basquet en els termes següents:
Espai sol·licitat: pistes de basquet amb il·luminació, gimnàs, els lavabos i els
vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 18.00 i dissabte de 10 a 13.00 h
Vist l’informe de la directora en funcions de l’escola Mestral, atorgant la conformitat
expressa a l’ús de les instal·lacions de l’escola ja que en aquesta franja horària no es
desenvolupen en el centre activitats programades i aprovades pel Consell Escolar,
De conformitat amb allò l’article 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Autoritzar al Club de Bàsquet de Vila-seca a utilitzar de les instal·lacions de
l’Escola Mestral durant l’horari sol·licitat per a aquest curs 2013-14, per a la realització
únicament i exclusivament les activitats esportives especificades en la seva sol·licitud.
SEGON. El Club de Bàsquet Vila-seca haurà de fer un ús correcte de les instal·lacions i
deixar-les en perfectes condicions de seguretat i neteja, recollir material, tancar portes i
apagar llums.
TERCER. El Club de Bàsquet haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurances que
cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús de
l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització.
Aquesta pòlissa haurà de ser vigent durant tot el termini que duri l’activitat i amb els
imports assegurats mínims que fixa l’article 54.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost.
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QUART. Aquesta autorització no suposa l’establiment de cap obligació jurídica
contractual o de qualsevol altra mena amb l’ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Club de Bàsquet de Vila-seca i a la direcció de l’escola
Mestral.
6.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AUTORITZAR LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ PER PART DEL CLUB DE
BÀSQUET VILA-SECA FÓRA DE L’HORARI ESCOLAR.
Vista la sol·licitud presentada pel Club de Bàsquet de Vila-seca en què sol·licita l’ús de les
instal·lacions de l’escola Sant Bernat Calvó, fora de l’horari escolar per dur a terme
l’activitat de basquet en els termes següents:
Espai sol·licitat: pistes de basquet amb il·luminació, gimnàs, els lavabos i els
vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16.30 a 18.00 i dissabte de 10 a 13.00 h
Vist l’informe de la directora en funcions de l’escola Sant Bernat Calvó, atorgant la
conformitat expressa a l’ús de les instal·lacions de l’escola ja que en aquesta franja
horària no es desenvolupen en el centre activitats programades i aprovades pel Consell
Escolar,
De conformitat amb allò l’article 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Autoritzar al Club de Bàsquet de Vila-seca a utilitzar de les instal·lacions de
l’escola Sant Bernat Calvó durant l’horari sol·licitat per a aquest curs 2013-14, per a la
realització únicament i exclusivament les activitats esportives especificades en la seva
sol·licitud.
SEGON. El Club de Bàsquet Vila-seca haurà de fer un ús correcte de les instal·lacions i
deixar-les en perfectes condicions de seguretat i neteja, recollir material, tancar portes i
apagar llums.
TERCER. El Club de Bàsquet haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurances que
cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús de
l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització.
Aquesta pòlissa haurà de ser vigent durant tot el termini que duri l’activitat i amb els
imports assegurats mínims que fixa l’article 54.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost.
QUART. Aquesta autorització no suposa l’establiment de cap obligació jurídica
contractual o de qualsevol altra mena amb l’ajuntament.
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CINQUÈ. Notificar aquest acord al Club de Bàsquet de Vila-seca i a la direcció de l’escola
Sant Bernat Calvó.
6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ESCOLA LA
PLANA PER DESPESES D’UNA SEGONA MONITORA DE MENJADOR.
Vista la sol·licitud presentada per la directora de l’escola La Plana, en què demana la
concessió d’una subvenció extraordinària per afrontar el pagament del servei d’una segona
monitora de menjador per al centre escolar a l’igual que s’ha fet durant els darrers cursos.
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, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció de 1.418 € al Consell Escolar de l’escola la
Plana per atendre el pagament d’una part de les despeses de contractació d’una segona
monitora de menjador per al centre escolar durant el primer trimestre del curs 2013-2014
(setembre a desembre de 2013)
SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2013 14 23000 48000 del vigent
pressupost municipal de l’any 2013 AD 23797.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de desembre
de 2013, 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 trobarse 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.
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
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ escola La Plana i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES AMPAS DEL
MUNICIPI PER A ACTIVITATS FÓRA DE L’HORARI ESCOLAR DURANT EL PRIMER
TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2013/2014.
Vist que durant el primer trimestre del curs escolar 2013-2014 està previst donar
continuïtat al programa de concessió de subvencions als Consells Escolars i AMPA dels
diferents centres d’ensenyament del municipi per activitats que s’estan desenvolupant a
les escoles fora de l’horari escolar (teatre, dansa, esports, piscines, etc.), i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de subvencions a les Associacions de Mares i Pares de
les escoles Antoni Torroja i Miret, Sant Bernat Calvó, Mestral, Miramar, La Canaleta,
Cal·lípolis i La Plana i a l’Associació de Mares i Pares de l’institut Vila-seca per a realitzar
activitats diverses que es porten a terme als centres escolars fora del seu horari lectiu
durant el primer trimestre del curs escolar 2013-2014 (setembre a desembre de 2013).
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AMPA escola Antoni Torroja i
Miret
AMPA escola Sant Bernat Calvó

1.784 €
1.784 €

AMPA escola Mestral

1.784 €

AMPA escola Miramar

1.784 €

AMPA escola La Canaleta

800 €

AMPA escola Cal.lípolis

1.256 €

AMPA escola La Plana

1.256 €

AMPA institut Vila-seca

1.984 €

SEGON. Aprovar la concessió d’una subvenció al Consell Escolar de l’institut Ramon
Barbat i Miracle per realitzar activitats diverses que es porten a terme als centres
escolars fora del seu horari lectiu durant el primer trimestre del curs escolar 2013-2014
(setembre a desembre de 2013).
Consell Escolar institut Ramon Barbat

1.984 €

TERCER. Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 2013 14 32100 48900 del
vigent pressupost municipal AD 23681, 23682, 23683, 23684, 23685, 23686, 23687,
23688, 23689.
QUART. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
8. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
9. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
desembre de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
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•
•

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

10. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
11. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
12. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
13. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
14. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
CINQUÈ. 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
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
SISÈ. Notificar aquest acord als presidents de les AMPA de les escoles del municipi i de
l’institut Vila-seca, al Consell Escolar de l’institut Ramon Barbat i Miracle i la Intervenció
Municipal de Fons.
6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS DE
BONIFICACIONS DE LES TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES
VIMETERES.
Vistes les diferents sol·licituds presentades el mes de setembre de 2013 pels pares dels
infants usuaris de la llar d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis
d’escolarització, menjador i hora d’acollida durant el curs escolar 2013-2014.
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Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
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, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les següents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització,
acollida i servei de menjador del seu fill/a a les llars d’infants municipals durant el curs
escolar 2013-2014.
Les Vimeteres
Alumna: L. M. G.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30%, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Alumna: C. H. A.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 5%, 7 €/mes
Aportació família, 133 €/mes
Alumna: A. C. V.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30 %, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 1.540 € que correspon a:
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Total mensual de totes les bonificacions són 154 euros x 10 mensualitats d’octubre de 2013
a juliol de 2014 = 1.540
D’octubre a desembre de 2013= 462 €
De gener a juliol de 2014 = 1.078 €

A càrrec de la partida 2013 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal AD 21103
TERCER. Denegar les sol·licituds de bonificació pels següents motius:
Per no haver aportat la documentació requerida per poder valorar la sol·licitud:
•

Sol·licitud de V. M. R. per a la seva filla C. G. M.

QUART. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS REFERENTS A LES
BONIFICACIONS DE LES TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES
VIMETERES.
Per acord de Junta de Govern Local de 26 d’agost de 2013 es van aprovar les sol·licituds
per obtenir bonificació per a l’escolarització, acollida i servei de menjador de les llars
d’infants municipal Les Vimeteres. Algunes de les peticions presentades pels pares van ser
denegades pel fet de no aportar la documentació requerida a l’Ordenança reguladora de
preus públics, en l’apartat establert per a les tarifes del servei de les llars municipals
d’infants.
Un cop notificat als pares l’acord de Junta de Govern del 26 d’agost, hi ha hagut tres
recursos que s’ha valorat mitjançant informe tècnic des de l’Àrea d’Ensenyament d’aquest
Ajuntament.
Així mateix, Intervenció Municipal de Fons ha emès informe que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la resolució dels següents recursos per obtenir bonificacions en
l’escolarització, acollida i servei de menjador del seu fill/a a les llars d’infants municipals
durant el curs escolar 2013-2014.
Les Vimeteres
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Alumne: J. J. M. E. M.
Estimar el recurs presentat per la mare de l’alumne atès que s’ha justificat el correcte
empadronament d’acord amb la nova documentació aportada amb efectes econòmics des
de l’1 d’octubre de 2013 a 31 de juliol de 2014.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30%, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes
Alumna: N. B. E. A.
Estimar el recurs presentat per la mare de l’alumna atès que s’ha aportat nova
documentació econòmica amb efectes econòmics des de l’1 d’octubre de 2013 a 31de juliol
de 2014.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30%, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes
SEGON. Desestimar el recurs presentat pel pare de l’alumne A. B. C. per incompliment dels
requisits establerts per accedir als ajuts públics.
TERCER. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les
Vimeteres a causa de la presentació de recursos a l’acord de Junta de govern Local de 26
d’agost de 2013 per un import de 1.580 € que correspon a:
Detall de la bonificació:
Alumne J.J. M.E. M.
79 euros x 10 mesos = 790 euros
Alumna N. B. E. A.
79 euros x 10 mesos = 790 euros
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Total 1.580 euros
D’octubre a desembre de 2013= 474 €
De gener a juliol de 2014 = 1.106 €
A càrrec de la partida 2013 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal AD 23917.
QUART. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DEL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Atès que el Consell Comarcal del Tarragonès disposa d’un Pla de Polítiques de Dones
per al període 2012-2015, aprovat en sessió plenària del dia 25 de setembre de 2012, en
el qual es contemplen un conjunt d’accions a realitzar en el territori per al foment de la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, dins un marc de col·laboració i cooperació
amb els municipis i agents de la comunitat.
Atès que aquest Pla té un abast comarcal i que l’Ajuntament de Vila-seca està interessat
en manifestar-hi la seva adhesió per tal de poder dur algunes de les accions formulades, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius
i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al Pla de Polítiques de Dones
aprovat pel Consell Comarcal del Tarragonès per al període 2012-2015.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a l’Institut Català
de la Dona.
6.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE SIS CURSOS DE FORMACIÓ,
AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització de sis
cursos (dos de rus inicial, rus avançat, dos d’ofimàtica avançada i anglès avançat), al
Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una sèrie d’accions formatives amb la finalitat de millorar
les competències professionals dels treballadors del sector serveis turístics i l’ocupabilitat
de les persones aturades del municipi.
Vist el pressupost presentat pel centre de formació CEP FRADA S.L. per als cursos
programats, amb un import total de 8.820 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal
i, atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
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conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2013 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de sis cursos (dos de rus inicial, rus avançat, ofimàtica
avançada i anglès avançat, que s’adjudica al centre de formació CEP FRADA S.L. per
l’import proposat en la seva oferta. amb el detall que s’indica a continuació:
Núm.
cursos
2
1
2
1

Denominació curs
Rus inicial
Rus avançat
Ofimàtica avançada
Anglès avançat

Hores

Pressupost

30
30
30
30

3.000 euros
1.500 euros
2.880 euros
1.440 euros

SEGON. Aprovar una despesa per un import de 8.820 euros per al pagament dels sis
cursos a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-23083) del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a CEP
FRADA SL.

6.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIX
TREBALL I FORMACIÓ.
Vista l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa mixt
treball i formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, publicada al DOGC 6455 de
06/09/2013 i s’obre la convocatòria per l’any 2013.
Vist que es tracta d’un programa mixt de treball i formació adreçat a persones aturades,
prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el
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subsidi per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, que estableix les
següents accions :
a) Accions d’experiència laboral: s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de les
participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.
Suposa la contractació de 6 persones durant sis mesos a jornada completa.
b) Accions formatives: van adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa
professionalitzadora, amb una durada mitjana de 90 hores, per part dels participants a les
accions d’experiència laboral.
Atès que l’annex 6 de la convocatòria, estableix la preassignació de 6 contractes de
treball a sol·licitar per part de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vista la memòria del projecte redactat per poder acollir-se a aquesta convocatòria del
programa mixt treball i formació, d’acord amb els requisits que s’estableixen a l’Ordre
EMO/210/2013, de 2 de setembre.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions del Servei d’Ocupació de
Catalunya, per a la realització del programa mixt treball i formació adreçat a persones
aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per
desocupació i/o el subsidi, de conformitat amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre.
SEGON.- Sol·licitar subvenció per a la realització del programa per a la realització del
programa mixt treball i formació per un import de 50.091,48 euros.
TERCER- Aprovar el projecte “Protecció i manteniment de zones naturals i periurbanes
del T.M. de Vila-seca” amb un pressupost de 64.271,83 euros, on està previst contractar
a jornada completa a 6 persones aturades amb la categoria de peons de jardineria durant
un termini de 6 mesos.
Aquesta actuació comportarà així mateix la contractació d’un encarregat a càrrec
íntegrament de l’Ajuntament.
L’import esmentat queda desglossat de la següent manera:
14.180,35 euros, corresponen a despeses formatives i salaris a càrrec de l’entitat
sol·licitant per conceptes no subvencionables.
50.091,48 euros, corresponen a la part de les despeses de contractació de personal
subvencionables (47.391,48 euros) i a la part de les despeses de formació
subvencionable (2.700 euros).
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QUART.- Adherir-se a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades que hagin
exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en
el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya de
data 25 de juliol de 2013.
CINQUÈ.- Trametre aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE, i a la
Intervenció Municipal.
SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització d’aquest acord.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è. TORN OBERT DE PARAULES.

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

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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