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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

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

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 16 D’ABRIL DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 16 d’abril de 2014, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO INGRESSOS
INDEGUTS.

Vist que pel Sr. J. A. G. R., es presenta sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts a
BASE, gestió d’ingressos, al·legant que se li han carregat rebuts corresponents a la taxa
de conservació d’un nínxol, manifestant no ésser el subjecte passiu.
Atès que per l’oficina de BASE, es desestima la petició atès que l’òrgan competent per tal
de determinar la procedència del deute emès en concepte de la taxa de conservació de
nínxols, amb clau de cobrament 43-173-846-2011-01-0479945 és l’Ajuntament de Vilaseca.
Atès que per la Unitat de Rendes s’ha comprovat que,efectivament el Sr. G. R. no és el
titular del nínxol, i que a més s’ha fet canvi de nom en data 07-06-2012, en l’hereu del
verdader propietari, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Procedeix la devolució per BASE, gestió d’ingressos locals, de la quantitat de
28,75 € a J. A. G. R., corresponent a ingressos indeguts en concepte de taxa de
conservació de nínxols, per no tractar-se del subjecte passiu.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de BASE, gestió
d’ingressos.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. E. M. B., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent al habitatge situat al carrer Enrico Caruso núm. 35 baixos 2,
per no reunir condicions d’habitabilitat.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa d’escombraries, que estableix que
per a la bonificació de la taxa, els habitatges no han de reunir les condicions mínimes
d’habitabilitat, sense tenir en compte si aquests es troben o no habitats
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge sí que reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Desestimar la petició formulada per la Sra. E. M. B. d’anul·lar el rebut de la taxa
d’escombraries de l’exercici de 2014, del habitatge situat al carrer Enrico Caruso núm. 35
baixos 2, atès que aquest immoble si que reuneix condicions mínimes d’habitabilitat.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE LIQUIDACIONS DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Vista la relació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana “IIVT 0114” per import de 287.556,83 €.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació “IIVT 0114” per import de 287.556,83 €.
SEGON.- Notificar a BASE – Gestió d’Ingressos, el present acord, perquè emeti les
corresponents liquidacions als interessats.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS NÚM. 152/2014.
Atès el recurs ordinari núm. 152/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat pel Correos y Telégrafos, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari núm. 152/2014, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, número 1 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 del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE JARDINERES SEMICIRCULARS PEL CENTRE HISTÒRIC
DE VILA-SECA.
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Vist el pressupost presentat per La Serralleria- Pellisa Gracia SCP, pel subministrament
de 17 ut. de jardineres exteriors semicirculars pel centre històric de Vila-seca, que
ascendeix a la quantitat de 7.310,00 € de base imposable, més 1.535,10 € d'IVA al 12%,
fent un total de 8.845,10 € (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
2014.13.15500.61902 AD-8607 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 La Serralleria-Pellisa Gracia S.C.P, el contracte menor de
subministrament de 17 ut. de jardineres exteriors semcirculars, pel centre històric de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 7.310,00 € sense IVA i 1.535,10 € en
concepte d’IVA, fan un total de 8.845,10 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 8.845,10 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61902 AD-8607 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a La Serralleria-Pellisa Gracia S.C.P., al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ESCOMESA AL C. GALCERAN DE PINÓS, NÚM. 6.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència municipal
per a l’escomesa al c. Galceran de Pinós, núm. 6 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. 227/14 amb núm. ref. 140160TRC SH per a l’escomesa particular al c.
Galceran de Pinós, núm. 6 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
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1a.- 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.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de fonar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
7a.- 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.

B)
SOL·LICITUD DEL SR. J. M. P. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. ONZE DE SETEMBRE, 27.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a la instal·lació d’un ascensor
al c. Onze de Setembre, núm. 27 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 al Sr. J. M. P. M., la llicència municipal d’obres núm. 237/14 per la
instal·lació d’un ascensor al c. Onze de Setembre, núm. 27 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 dotze 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.
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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.
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.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 638950 de data 10.04.14 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

357,53 €
178,77 €
536,30 €

0€

TERCER.- 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.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
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- SOL·LICITUD DEL BANC DE SABADELL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL PER A OFICINA BANCÀRIA,
AL C. RIERA, 1.
Vista la sol·licitud del Banc de Sabadell de llicència de primera ocupació de les obres
d’adequació del local per a oficina bancària al c. Riera, 1 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 Banc de Sabadell, la llicència de primera ocupació de les obres
d’adequació del local situat al c. Riera, núm. 1 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 638940 de data 09.04.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

456,48 €

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

456,48 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

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

- SOL·LICITUD DE BANC DE SABADELL
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL PER A OFICINA
BANCARIA AL C. RIERA, 1.
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 Banc de Sabadell, el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’adequació del local per a oficina bancària al c. Riera, núm. 1 de Vila-seca, per import de
912,96 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE L’ARRANJAMENT DE LES VORERES I
CALÇADA DEL C. AMADEU VIVES, TRAM ENTRE EL C. ENRICO CARUSO I PL. JULI
GARRETA.
Vista l’acta de recepció 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.- Aprovar l’acta de recepció de les obres d’arranjament de les voreres i calçada
del c. Amadeu Vives, tram entre el c. Enrico Caruso i Pl. de Juli Garreta, realitzades per
l’empresa Agrovial SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL
SECA. PART 2.

D’OBRES NÚM. 2
CASTELLL DE VILA-

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell
de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, VINC en proposar a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –
Tanca perimetral, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 18.693,94 € sense
IVA i 3.925,73 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 22.619,67 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200
(OFRET-8771) del pressupost municipal.

8

TERCER.- Aprovar la compensació de 127,88 € en el pagament de la certificació d’obres
núm. 2 en concepte de despeses de publicitat que d’acord amb el plec de clàusules de la
licitació de l’obra, són a càrrec del contractista.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES
VORERES DE LA ZONA DEL CASTELL I RENOVACIÓ DE L’ARBRAT.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de l’accessibilitat de les voreres de la zona del
Castell i renovació de l’arbrat.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de millora de
l’accessibilitat de les voreres de la zona del Castell i renovació de l’arbrat, realitzades per
CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL per un import de 28.068,95 € sense IVA i 5.894,48 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 33.963,43 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF9105 del pressupost municipal.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 I ÚLTIMA DE
LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
VELLA DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2013, mitjançant la que es
va adjudicar les obres d’adequació del futur espai públic a la plaça de l’Església Vella de
Vila-seca.
Vista la certificació núm. 3 i última presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 i última de les obres d’adequació futur
espai públic a la Pl. de l’Església Vella, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import
de 18.856,23 € sense IVA, 3.959,81 € en concepte d’IVA, que fan un total de 22.816,04 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF9314) del pressupost municipal.

D) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 1
CORRESPONENTS A LES OBRES D’ACTUALITZACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL CAMPUS DE VILA-SECA DE LA URV.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, d’adjudicació
de les obres d’actualització i adaptació de la urbanització de la urbanització dels entorns
del campus de Vila-seca de la URV.
Vista la certificació d’obres núm. 1 presentada per l’empresa M. Y J. GRUAS, SA en
qualitat d’adjudicatària de les obres esmentades.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres d’actualització i
adaptació de la urbanització de la urbanització dels entorns del campus de Vila-seca de la
URV, realitzades per l’empresa M. Y J. GRUAS, SA, per un import de 32.584,80 € sense
IVA i 6.842,81 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 39.427,61 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61904
(OFRET-8772) del pressupost municipal.
TERCER.- Aprovar la compensació de 336,81 € en el pagament de la certificació d’obres
núm. 1 en concepte de despeses de publicitat que d’acord amb el plec de clàusules de la
licitació de l’obra, són a càrrec del contractista.

E) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL
SECA. PART 2.

D’OBRES NÚM. 3
CASTELLL DE VILA-

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell
de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral
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Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –
Tanca perimetral, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 93.749,22 € sense
IVA i 19.687,34 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 113.436,56 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (OF9225) del pressupost municipal.

F)
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE LES VORERES DEL CARRER
AMADEU VIVES, TRAM COMPRÈS ENTRE C. ENRICO CARUSO I PLAÇA JULI
GARRETA DE LA PINEDA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de les voreres del C. Amadeu Vives, tram
comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça Juli Garreta de la Pineda.
Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres de millora de
les voreres del C. Amadeu Vives, tram comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça Juli
Garreta de la Pineda, realitzades per AGROVIAL, SA per un import de 55.307,67 € sense
IVA i 11.614,64 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 66.922,28 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF9224) del pressupost municipal.
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G) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE LA VORERA DEL CARRER
REQUET DE FELIX.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de la vorera del carrer Requet de Félix.
Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres de millora de la
vorera del carrer Requet de Félix, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de
73.566,11 € sense IVA i 15.448,88 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 89.014,99 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF9226) del pressupost municipal.

H) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LA
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES, TRAM C. ENRIC MORERA
ENTRE C. PEP VENTURA I EMILI VENDRELL.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de l’accessibilitat de les voreres, tram del carrer
d’Enric Morera entre els carrers de Pep Ventura i d’Emili Vendrell.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de millora de
l’accessibilitat de les voreres, tram C. Enric Morera entre C. Pep Ventura i Emili Vendrell
per un import de 10.340,24 € sense IVA i 2.171,45 € en concepte d’IVA que un cop
incorporat dona un total de 12.511,69 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF9227) del pressupost municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR PER L’ANY 2014 LES
AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS APROFITAMENTS TEMPORALS D’ESTIU A
LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2009 es van adjudicar els
aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del terme municipal
de Vila-seca, d’acord amb els usos i delimitacions de les zones d’ocupació previstos en
els corresponents plans de serveis de temporada i amb les condicions generals i
particulars especificades en les respectives Resolucions del Director general de Ports,
Aeroports i Costes.
El termini d'execució de les autoritzacions es va fixar en quatre anys, corresponents a les
anualitats 2009 a 2012, ambdues incloses, prorrogables anualment fins a un màxim de
dos anys més, o sigui fins el 2014.
Per acord de la JGL de 18-3-2013 es va aprovar la primera pròrroga per un període d’1
any, amb efectes de la temporada d’estiu del 2013.
Atès que d’entre les potestats reconegudes a l’ens concedent per l’article 249 del decret
179/1995, de 13 de juny, es regulen les relatives a ordenar discrecionalment la variació
del temps de prestació del servei concedit i les de dictar les ordres per mantenir o
restablís la prestació corresponent.
Atès que l’interès general que representen els aprofitaments amb instal·lacions de
temporada concedits en zona de domini públic marítim terrestre en les platges de la
Pineda aconsella mantenir durant una temporada més el règim vigent d’autoritzacions
d’explotació d’aquets tipus de serveis.
Atès que la cessió d’ús temporal de béns de domini públic forma part de les
competències delegades pel Ple a la Junta de govern Local en sessió de 5-7-2011.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga per a una anualitat de les autoritzacions i ocupacions
temporals en les platges del terme municipal de Vila-seca durant la temporada estiuenca de
2014, amb les mateixes condicions administratives i econòmiques que les adjudicades
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per la Junta de Govern Local en sessió de 24 de maig de 2009, segons relació que
s’adjunta.
Les autoritzacions quedaran condicionades al fet que per part de la Direcció General de
Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat es concedeixi l’autorització anual corresponent
a l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON. Notificar el present acord als adjudicataris per al seu coneixement i efectes
oportuns, amb el ben entès que disposen d’un termini de deu dies per a renunciar a la
pròrroga expressa, i traslladar-ho a l’interventor de fons de l’Ajuntament.
TERCER. Retenir i afectar la fiança definitiva dipositada al moment de l’adjudicació
definitiva pels adjudicataris abans esmentats, per import del 10 % del cànon anual de
conformitat amb l’establert en la clàusula 19a del Plec regulador del procediment
d’adjudicació, per tal de respondre de les obligacions derivades de la primera pròrroga de
l’adjudicació.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL DE
TITULARITAT PRIVADA.
Escrit presentat per la Sra. S. R. C. oferint la cessió del nínxol núm. 674, de 2a classe, fila
3a, del Cementiri Municipal.
Vist l'escrit presentat per la S. R. C. oferint la cessió del nínxol núm. 674, de 2a classe,
fila 3a, del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i atès el dictamen emès per
la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 674, de 2a classe, fila 3a del Cementiri
Municipal, propietat de la Sra S. R. C. i traslladar les seves restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i la data dels rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a la Sra. S. R. C., al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.

5.3 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER F. J. M. D. L. F. AMB 12403281W, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN NUCLI ZOOLÒGIC DE RÈPTILS A L’ADREÇA CR.
DEL TENOR JOSEP FORASTÉ, 1 LOCAL 4 DE VILA-SECA.
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Vist informe de compatibilitat urbanística efectuada per l’arquitecte municipal, en el qual
fa constar que l’ús de nucli zoològic NO està permès al local on es vol efectuar l’activitat.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Denegar la comunicació efectuada per F. J. M. D. L. F., 12403281W, d’inici
de l’activitat l'obertura d'un nucli zoològic de rèptils a l’adreça cr. del Tenor Josep
Forasté, 1 local 4 de Vila-seca, atès que segons l’informe de compatibilitat urbanística l’ús
NO està permès.
SEGON.Comunicar la denegació a l’interessat i al Registre de Nuclis Zoològics,
gestionat pel Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 21/05/2013 REGISTRE 3169 PER R. D. H.
AMB 47762109X, D’INICI DE L’ACTIVITAT PER L’AMPLIACIÓ DE VENDA DE GELATS
A BAR GELATERIA A L’ADREÇA PL. MIQUEL MARTI I POL, 2 CANTONADA CR.
DIANA LOCAL 2 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d’espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per R. D. H. 47762109X, d’inici de l’activitat per l’ampliació de
venda de gelats a bar gelateria a l’adreça Pl. Miquel Marti i Pol, 2 cantonada cr. Diana
local 2 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 686,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 550167), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

L’aforament és de 18 persones.

QUART.s’esmenten.

La llicència queda condicionada a l’acompliment dels apartats que
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C) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER C. A. B. AMB NIF. 39868150L, D’INICI DE
L’ACTIVITAT PER L'OBERTURA DE L'ACITIVTAT DE FUSTERIA A L’ADREÇA PARC
TECNOLÒGIC L'ALBA, A-23 NAU 23 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per a Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per C. A. B. NIF. 39868150L, d’inici de l’activitat per l'obertura de
l'acitivtat de fusteria a l’adreça Parc Tecnològic l'Alba, A-23 nau 23 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.488,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 320332), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

D) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER A. F. S. AMB NIF. 39735764K, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE TATUATGES I PÍRCINGS A
L’ADREÇA CR. DOCTOR GIBERT, 8 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per a Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per A. F. S. NIF. 39735764K, d’inici de l’activitat l'obertura d'una
activitat de tatuatges i pírcings a l’adreça cr. Doctor Gibert, 8 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.488,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 320332), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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E) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER T.C. TAC SL AMB CIF B09278318, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT D'OFICINA D'ADMINISTRACIÓ A
L’ADREÇA PARC TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA A-023 NAU 21 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per a Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per T.C. TAC SL CIF B09278318, d’inici de l’activitat l'obertura
d'una activitat d'oficina d'administració a l’adreça Parc Tecnològic i Serveis Alba A-023
nau 21 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 660,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 320173), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

F) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER RESTAURANTES RAPIDOS DE SALOU, SL
AMB B43243773, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA OFICINA I
MAGATZEM DE COMPLEMENTS DE RESTAURACIÓ
A L’ADREÇA PARC
TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA A-023 NAU 18 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per a Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per RESTAURANTES RAPIDOS DE SALOU, SL B43243773, d’inici
de l’activitat l'obertura d'una oficina i magatzem de complements de restauració a
l’adreça Parc Tecnològic i Serveis Alba A-023 nau 18 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.488,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 320332), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
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TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

G)
COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 16/05/2013 REGISTRE 3082 PER
SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL EL FENIX AMB G43033836, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L’OBERTURA D’UN BAR (LA MINA) A L’ADREÇA C. DE LA FONT, 15-17
DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per a Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL EL FENIX G43033836,
d’inici de l’activitat l’obertura d’un bar (La Mina) a l’adreça c. de la Font, 15-17 de Vilaseca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 375,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 477245), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.s’esmenten.

La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats que

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

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A
PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT PER A ENS LOCALS,
EXERCICI 2014.
Atea la Resolució del Departament de Benestar Social i Família 673/2014, de 19 de març,
per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes
d’activitats en l’ àmbit de la joventut que els ens locals elaboren en el marc del Pla
nacional de Joventut, dins l’exercici de 2014, publicada al DOG de 31/03/2014 per
l’exercici de 2014.
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Vista l’Ordre BSF/204/2012 de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores
que han de regir la concessió de subvencions per als projectes d’activitats en l’àmbit de la
joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut.
Vist que l’objectiu d’aquest programa és la concessió de subvencions per la realització de
projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els Ajuntaments realitzen dins del Pla
nacional de joventut, per a garantir la igualtat d’oportunitats de les persones joves en el
desenvolupament dels seus projectes vitals, afavoreix l’arrelament de la població jove al
territori i potencia el desenvolupament de serveis adreçats a la gent jove en el territori.
Considerant, que el projecte de dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers 2014 i el
projecte Salut Jove 2014 s’han realitzat d’acord amb allò que estableixen les bases de
l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions, Resolució BSF 673/2014, de 19
de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als
projectes d’activitats en l’ àmbit de la joventut.
SEGON.- Sol·licitar subvenció per a la realització dels projectes següents i pels
corresponents imports:
PROJECTE 1.- Dinamització de l’Espai Jove
Casa dels Obrers 2014....................................... 16.766,14
PROJECTE 2.- Salut Jove 2014.................................................. 9.027,90
TERCER.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Joventut, del Departament de
Benestar Social i Família i a la Intervenció Municipal.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS STA. MARIA DE LA PINEDA, ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV Santa M. de la Pineda on demana
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122014-246 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV Santa M. de la
Pineda, amb NIF G 43265529 per import de 6.750,- € destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 6.750,- € amb càrrec a la partida 92400
48900 AD 8774 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de
les finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA FORMIGA, ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV La Formiga on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats pel present any 2014, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122014-245, 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV La Formiga de
Vila-seca, amb NIF G43268572 per import de 1.500,- € destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500,- € amb càrrec a la partida 92400
48900 AD 8775 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre de
2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
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a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de
les finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3.

El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

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

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.
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A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa EUROSMAR FORMACIÓN, 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 provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període
mínim de tres mesos i una jornada mínima del 75%.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, 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 EUROSMAR FORMACIÓN, 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 provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període
mínim de tres mesos i una jornada mínima del 75%.
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 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-6036)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa EUROSMAR FORMACIÓN, S.L.
B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa BISET GESTIÓ GRUP, 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 provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període mínim de tres
mesos i una jornada mínima del 75%.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’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 BISET GESTIÓ GRUP, 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 provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període
mínim de tres mesos i una jornada mínima del 75%.
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 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-6035)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa

C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa MOBEN, S.C.P., 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 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 MOBEN, S.C.P., 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 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-8564)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MOBEN, S.C.P.
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6.5 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 ESTIVAL PARK SALOU, S.A., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 7.500 euros, per a la contractació de 10 treballadors durant 3
mesos a jornada completa que ja van ser contractats i subvencionats prèviament
mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012, a través del programa impuls a l’ocupació
2013.
Atès que l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A., 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 6.250 euros, corresponents a la justificació de 9
contractes realitzats i justificats durant un mínim de tres mesos: 4 a jornada completa, 3
amb una jornada de 30 hores setmanals i 2 amb una jornada de 20 hores setmanals.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A., en 6.250 euros per a la contractació de 9 treballadors durant un mínim de 3 mesos:
4 a jornada completa, 3 amb una jornada de 30 hores setmanals i 2 amb una jornada de
20 hores setmanals i, deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 6.250 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-7748) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.
B) Atès que l’empresa AUNAR GROUP 2009, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 3.000 euros, per a la contractació de 4 treballadors durant 4 mesos
amb una jornada de 36 hores setmanals que ja van ser contractats i subvencionats
prèviament mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012, a través del programa impuls
a l’ocupació 2013.
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Atès que l’empresa AUNAR GROUP 2009, 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 3.000 euros, corresponents
a la justificació de 4 contractes durant quatre mesos amb una jornada de 36 hores
setmanals.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa AUNAR GROUP 2009,
S.L., en 3.000 euros per a la contractació de 4 treballadors durant 4 mesos amb una
jornada de 36 hores setmanals que ja van ser contractats i subvencionats prèviament
mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012, a través del programa impuls a l’ocupació
2013.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 3.000 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-7722) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa AUNAR GROUP 2009, S.L.
C) Atès que l’empresa SANEA 2008, S.L. té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 7.500 euros, per a la contractació de 10 treballadors aturats durant 4 mesos
amb una jornada laboral de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa SANEA 2008, 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 2.250 euros, corresponents a la justificació de 3
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.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SANEA 2008, S.L., en
2.250 euros per la contractació de 3 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 2.250 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-8017) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANEA 2008, S.L.
D) Atès que l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, S.L., té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 11.250 euros, per a la contractació de 15
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 RESTAURANTES
RÁPIDOS DE SALOU, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 4.500 euros, corresponents a la justificació de 6
contractes realitzats i justificats de 3 mesos amb una jornada de 39 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa RESTAURANTES
RÁPIDOS DE SALOU, S.L., en 4.500 euros per la contractació de 6 treballadors aturats
durant 3 mesos amb jornada de 39 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal i, deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 4.500 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-7726) del vigent pressupost
municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, S.L.
E) Atès que l’empresa J. G. P., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 750
euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a jornada completa,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa J. G. P., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa J. G. P., en 750 euros per
la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una jornada laboral de 30
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-8189) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. G. P.
F) Atès que l’empresa M. T. A., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 750
euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 4 mesos amb una jornada de 35
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa M. T. A., 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 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 5 mesos amb una jornada de 35 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa M. T. A., en 750 euros
per la contractació d’una treballadora aturada durant 5 mesos amb una jornada de 35
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-8185) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa M. T. A.
G) Atès que l’empresa SANS ARAGONÈS, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors aturats durant 3 mesos
amb una jornada de 35 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa SANS ARAGONÈS, 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 1.375 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de 3 mesos amb una jornada de 35 i 25 hores setmanals
respectivament.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SANS ARAGONÈS, S.L.,
en 1.375 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant 3 mesos amb una
jornada de 35 i 25 hores setmanals respectivament, 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 1.375 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-8019) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANS ARAGONÈS, S.L.

H) Atès que l’empresa BERCOSE, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors aturats durant 6 mesos a
jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa BERCOSE, 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 6 mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa BERCOSE, S.L., en
1.500 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant 3 mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-8186) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.
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I) Atès que l’empresa EL BOLICHE BAILABLE 2008, SLU, 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 ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa EL BOLICHE BAILABLE
2008, SLU ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la
que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa EL BOLICHE BAILABLE
2008, SLU, en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb
una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-8021) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa EL BOLICHE BAILABLE 2008, SLU.
J) Atès que l’empresa TARRAGONA PADEL INDOOR, 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 a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa TARRAGONA PADEL
INDOOR, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos a jornada completa.
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Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa TARRAGONA PADEL
INDOOR, S.L., en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a
jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-7747) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa TARRAGONA PADEL INDOOR, S.L.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A
LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.

A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., d’un incentiu per a
la contractació de 4 treballadors 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 i, 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 GRANITOS PÉREZ, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 4 treballadors durant tres mesos amb una jornada de 30
hores setmanals.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-6694) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.

B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SERVO TÉCNICA DE MOVIMIENTO, S.L.,
d’un incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant sis 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 i, 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 SERVO TÉCNICA DE
MOVIMIENTO, S.L., d’un incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant sis 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-6327) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SERVO TÉCNICA DE MOVIMIENTO, S.L.

C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa BERCOSE, S.L., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 12 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa BERCOSE, S.L., d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant 12 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-6695) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.

D) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa T. M. C., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant 12 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 i, 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 T. M. C., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 12 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-6697) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa T. M. C..
E) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa MARC CLEAR, S.L., d’un incentiu per a la
contractació de 2 treballadors durant 8 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 i, 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 MARC CLEAR, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant 8 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-8563) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MARC CLEAR, S.L.
F) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.,
d’incentius per a la contractació de 6 treballadors durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant ofertes de treball presentades 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 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 les sol·licituds presentades per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A., d’incentius per a la contractació de 6 treballadors durant tres mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.500 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-8579) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.
G) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa L. B. C. d’un incentiu per a la contractació
indefinida d’un treballador 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 i, 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 L. B. C. d’un incentiu per a la
contractació indefinida d’un treballador amb una jornada de 30 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-8559) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa L. B. C..
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H) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANEA 2008, S.L. d’un incentiu per a la
transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2 treballadors
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
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 SANEA 2008, S.L. d’un incentiu
per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2 treballadors
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-6326) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANEA 2008, S.L.
I) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa DAS EXTINTORES, S.L. d’un incentiu per a
la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2 treballadors
subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius 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 DAS EXTINTORES, S.L. d’un
incentiu per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2
treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del
programa Impuls a l’Ocupació 2014.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-6696) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DAS EXTINTORES, S.L.

J) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANS ARAGONÉS, S.L. d’un incentiu per a
la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu d’un treballador
subvencionat mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2014.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
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 SANS ARAGONÉS, S.L. d’un
incentiu per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu d’un
treballador subvencionat mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del
programa Impuls a l’Ocupació 2014.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-8558) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANS ARAGONÉS, S.L.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2014.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Tennis Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-243 favorable signat per l’Interventor, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Tennis Vilaseca, amb NIF G43531631 per import de 1.000,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil euros (1.000,00€), amb càrrec a la
partida 14.34100.48900 (AD201400008783) del pressupost de l’any 2014 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014 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
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fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

B) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Petanca Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-234 favorable signat per l’Interventor i atesa la
proposta del Regidor Delegat d’Esports, la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut emet per unanimitat,
el següent dictamen:
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Petanca Vilaseca, amb NIF G43266071 per import de 1.250,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil dos cents cinquanta euros
(1.250,00€), amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD201400008730) del pressupost
de l’any 2014 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

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

C) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Patí Club Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-235 favorable signat per l’Interventor, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Patí Club Vila-seca,
amb NIF G43084474 per import de, 3.500,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, tres mil cinc cents euros (3.500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD201400008729) del pressupost de l’any 2014
per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
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•

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

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

D) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Club Atletisme Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-200 favorable signat per l’Interventor, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Atletisme Vilaseca, amb NIF G43069525 per import de, 8.200,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, vuit mil dos cents euros (8.200,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900(AD201400008577) del pressupost de l’any 2014 per
fer front a la subvenció que s’atorga.
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. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2014, que en aquest
cas corresponen al període 01-08-2013 al 31-07-2014. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2014 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

4. 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.
5. 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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6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

E) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Societat de Pescadors Esportius
de Vila-seca” on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2014, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-199 favorable signat per l’Interventor, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Societat de
Pescadors Esportius de Vila-seca, amb NIF G43119429 per import de 1.800,00€,
destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil vuit cents euros (1.800,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD201400008578) del pressupost de l’any 2014 per
fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

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

6.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS I DE LA DESPESA
CORRESPONENT PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA D’ESTIU DE LA
PLANA I DE LES ACTIVITATS D’ESTIU DE LA PLATJA DE LA PINEDA PER A LA
TEMPORADA 2014.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 20 d’abril de 2009
d’aprovació de la prorroga del contracte de la gestió del servei per un període de 4 anys
on s’inclou la gestió del servei de la piscina d’estiu de la Plana i la gestió del servei de les
activitats lúdic esportives a la Platja de la Pineda.
Aquests dos serveis, malgrat formar part de l’objecte del nou contracte de pròrroga, seran
facturats en cada exercici econòmic.
Vist que l’empresa adjudicatària IGE, SL. ha presentat el projecte d’activitats a realitzar
amb un import de divuit mil vuit cents vint-i-dos euros amb cinquanta-un cèntims
d’euro//18.822,51€// per la gestió de la piscina d’estiu de la Plana i de setze mil dos
cents catorze euros amb setanta-cinc cèntims d’euro //16.214,75// per la gestió de les
activitats d’estiu de la platja de la Pineda.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-148 favorable signat per l’Interventor, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les activitats i la despesa per la temporada d’estiu 2014, per un import
de 18.822,51 € (divuit mil vuit cents vint-i-dos euros amb cinquanta-un cèntims d’euro)
IVA inclòs, a càrrec de la partida 14.34100.22609, AD 201400006174 del pressupost
municipal vigent,per la gestió del servei de la piscina d’estiu de la Plana, a l’empresa
Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL.
SEGON.- Aprovar les activitats i la despesa per la temporada d’estiu 2014, per un import
de 16.214,75 € (setze mil dos cents catorze euros amb setanta-cinc cèntims d’euro) IVA
inclòs, en càrrec de la partida 14.34100.22609, AD 201400006175 del pressupost
municipal vigent, per la gestió del servei de les activitats lúdico esportives a la Platja de la
Pineda, a l’empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva, SL.
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TERCER.- Notificar el present acord a l’Empresa I.G.E. S.L.., i
l’Ajuntament de Vila-seca.

a la Intervenció de

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ENTITAT GRUP D’ESPLAI L’ESCLOP DE VILA-SECA, PER A L’ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Grup d’Esplai l’Esclop de Vila-seca, on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122014-244, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Grup d’Esplai
l’Esclop de Vila-seca, amb NIF G 43931906 per import de 3.000,- € destinada a finançar
les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.000,- € amb càrrec a la partida 33700
48900 AD 8782 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de
les finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LES PLATGES
DEL MUNICIPI.
L’art. 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el seu desenvolupament
reglamentari, estableixen com a competència municipal vigilar i vetllar per les normes i
instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat en les
platges dels municipis.
De la mateixa manera, l’Ordre de 31 de juliol de 1972 per la que es dicten les normes i
instruccions per a la seguretat humana en els llocs de bany, tipifica les funcions del servei
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de vigilància, així com els dispositius del servei d’auxili i salvament, com de competència
dels ajuntaments.
Com a conseqüència de les competències esmentades, l’Ajuntament de Vila-seca ha de
prestar el servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges del municipi com
elements de seguretat per als banyistes i usuaris de les platges.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el negociat sense
publicitat, en règim de tramitació per urgència.
Vistos el Ple de Clàusules Jurídiques Econòmiques i Administratives, el Plec Tècnic
redactats per a aquesta adjudicació, i els informes justificatiu sobre la procedència i jurídic
emesos al respecte.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Salut
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de prevenció
d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi durant el període
de dos mesos a partir del 15-6-14, per procediment negociat sense publicitat, en règim de
tramitació urgent.
SEGON. Aprovar la quantia de 59.999,00 €. Iva inclòs, en concepte de despesa màxima
que pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el període de vigència
previst; d'acord amb el que estableix l'art. 174 del Text Refós de la LRHL aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei, en règim de tramitació per urgència.
QUART. Convocar procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació, i
disposar que es trametin invitacions com a mínim a tres professionals del sector prou
capacitats per a la prestació de l'objecte del contracte, de conformitat amb allò establert a
l’art. 178.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA SELECCIÓ DE DUES
PLACES D’AGENT INTERÍ AMB CARÀCTER TEMPORAL.
Mitjançant informe conjunt de la prefectura de la policia local i del coordinador de
Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de 28-3-14, es justifica la necessitat urgent i
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inajornable de proveir interinament i temporal, 3 llocs d’agent de la policia local a
adscriure al servei de platges de la Pineda – estiu 2014.
El 22-4-2014, el comandament immediat PL informa de la gestió de la crida dels aspirants
de la borsa d’interins constituïda el 4-7-2011 pel tribunal qualificador de les proves
selectives de l’any 2011 (BOPT Núm. 64 de divendres 18-3-2011), amb el resultat d’1
resposta positiva, i 5 renuncies. Essent que resten 2 places vacants de d’adscripció.
Atesa la procedència i necessitat de constituir una nova borsa de treball per a proveir
amb urgència 2 places d’agent interí del servei de reforç de vigilància de les platges i
litoral marítim, temporada estiu 2014, amb una durada entre 1-6-14 i el 30-9-14.
Atès que els ens locals poden portar a terme el nomenament de funcionaris interins que
considerin convenient en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé
sotmetent-se a les limitacions de l’article 23.2 LGPE/14: Que només es poden portar a
terme en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. Així mateix caldrà, per als
nomenaments interins amb caràcter d’urgència, respectar tot allò que disposen l’article 10
EBEEP i Decret 233/2002, de 25 de setembre.
Atès que la selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que
han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès el procediment instruït amb caràcter d’urgència per l’Àrea de Governació per tal de
dur a terme la contractació amb caràcter inajornable i en règim d’interinitat un total de 3
places d’agent de la policia local, considerades com a prioritàries i que afecten
directament al funcionament d’un servei públic essencial, davant d’una situació
excepcional no prevista.
Considerant que el cos de la policia local és un servei públic de caràcter essencial que
presta l’Ajuntament de Vila-seca, amb la finalitat de garantir les funcions institucionals
definides en l’art. 53 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.
Vistos els informes preceptius i atès que el nomenament de personal interí forma part de
les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret d’11 de juny de 2011, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis General, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir el servei de
reforç de vigilància de les platges i litoral marítim, temporada estiu 2014, que justifiquen la
contractació de tres agents funcionaris interins. Places que es consideren prioritàries i
afecten al funcionament d’un servei públic essencial, d’acord amb la justificació de
l’informe conjunt de la prefectura de la policia local i del coordinador de Seguretat
Ciutadana de l’Ajuntament.
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SEGON. Aprovar les bases que han de regular la creació d’una borsa de treball per a la
selecció de 2 llocs d’agent interí de platja i obrir la convocatòria pública per a la
presentació d’instàncies.
TERCER. Publicar íntegrament aquesta convocatòria així com les seves bases al tauler
d’anuncis i al lloc web de l’Ajuntament de Vila-seca, així com al SOCE de Vila-seca i
trametre-les al SOC de la Generalitat de Catalunya per a la seva difusió.

7.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA
VINCULADA AL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”, AIXÍ COM LA
DESPESA CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa “Fem Ocupació per a Joves”,
d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 3 de setembre, on hi ha previst la realització
d’una acció formativa de 120 hores.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa de 120 hores relacionada amb el lloc
de treball d’auxiliar de restauració servei, amb la finalitat de millorar les competències
professionals dels 10 treballadors que formen part del programa Fem Ocupació per a
Joves.
Atès que aquesta subvenció permet la subcontractació mitjançant d’un servei extern del
100% de l’actuació de formació.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU,
empresa que ha presentat una oferta de treball davant la Borsa de Treball Municipal i ja
té seleccionats els 10 treballadors que formaran part del programa Fem Ocupació per a
Joves i, que l’oferta presentada està dins del pressupost màxim previst, amb un import de
7.560 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves
característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser
tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que
disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’una acció formativa de 120 hores relacionada amb el
lloc de treball d’auxiliar de restauració servei, que s’adjudica PORTAVENTURA
ENTERTAINMENT, SAU, per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 7.560 euros per al pagament d’una acció
formativa de 120 hores relacionada amb el lloc de treball d’auxiliar de restauració servei a
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PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD10109) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al Servei d’Ocupació
de Catalunya, al SOCE i a PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.05.15 09:19:34 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

53

