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

DATA:
LLOC:
HORARI:

21 d’octubre de 2015
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 14
D’OCTUBRE DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 14 d’octubre de 2015, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX D‘OFICI.

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

A) PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’ANUL·LACIÓ I DATA D’UNA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Atès que en data 22/07/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la liquidació núm.
702323 corresponent a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVT), generada com a conseqüència de la transmissió de la finca amb referència
cadastral 7289301CF4479A0352UL, el subjecte passiu de la qual és el Sr. J. L. R. T. i per
import de 26,95€.
Atès que la liquidació a dalt esmentada es va traspassar amb el càrrec núm. 9 de data
22/07/2015 a BASE-Gestió d’ingressos per tal que s’efectués l’esmentat cobrament i que
actualment es troba pendent de cobrament en voluntària.
Atès que la unitat d’hisenda ha comprovat en data 29/06/2015 el Sr. Jose Luis Ramo
Tomey va fer un ingrés de 26,95€ en l’entitat bancària el qual es va cobrar la liquidació
702865 que es va crear per poder aplicar el cobrament.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat,, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar la liquidació 702323 i datar-la de BASE-Gestió d’ingressos, per haverse ingressat en la liquidació 702865.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a BASE-Gestió
d’ingressos.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
ANUL·LAR I DATAR LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER DUPLICITAT.
Atès que en data 21/07/2015 es va generar l’Autoliquidació núm. 702476, expedient
14/1113, per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVT),el subjecte passiu del qual és el Sr. M. B. L., el fet imposable del qual és la
transmissió de la finca amb referència cadastral 7596508CF4479F0007SW, i per import
de 488,63€.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que l’Autoliquidació va ser abonada en
l’entitat bancària el mateix dia 21/07/2015.
Atès que en data 22/07/2015 es va aprovar per la Junta de Govern Local la relació
IIVT0115, relativa a les liquidacions de l’IIVT, dins de la qual hi ha la liquidació 702175,
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expedient 14/1090, generat pel mateix fet imposable que l’Autoliquidació a dalt
esmentada, que es va traspassar a BASE-Gestió d’ingressos per al seu cobrament dins
del càrrec núm. 9 en voluntària el dia 23/07/2015 i que a data d’avui es troba pendent de
cobrament.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE la liquidació 702175, el subjecte passiu és el Sr. M.
B. L., per import de 488,63€, al tractar-se d’una duplicitat.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS DEL CONVENI SUBVENCIONAL
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT I
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA PER AL SOSTENIMENT DEL CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2013-2014.
Vist el conveni subvencional entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment
del funcionament del Conservatori Municipal de Música durant el curs 2013-2014, en el
qual s’estableix que l’aportació del Departament per a l’esmentat curs escolar serà de
335.220,00 euros, a raó de 2.265 euros per alumne i curs.
Vistos els informes emesos per la Intervenció del Patronat Municipal de Música, referits
als costos del curs escolar 2013-2014, que abarca dos exercicis pressupostaris, i referit a
les despeses del capítol 1 i 2 del servei prestat, amb indicació també dels ingressos
percebuts.
Atès que les liquidacions pressupostàries i els Comptes Generals corresponents als
exercicis 2013 i 2014 han estat degudament aprovats pel Ple de l’Ajuntament.
Atès que el text del conveni i l’acceptació de la subvenció han estat aprovats per la Junta
de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2015, vist l’informe de la Intervenció Municipal i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament del Conservatori
Municipal de Música durant el curs 2013-2014 d’acord amb la relació de costos que
consta a l’expedient. Aquesta justificació inclou les despeses de capítol 1 i de capítol 2
així com la declaració dels ingressos percebuts.
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SEGON.- Trametre aquesta justificació al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la seva formalització.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA
ELÈCTRICA
EN
BAIXA
TENSIÓ
L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ÒRGANS DE GESTIÓ DEPENDENTS.

DE
DE

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 27 de maig de 2015 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica en
baixa tensió de l’Ajuntament de Vila-seca i dels seus òrgans de gestió dependents.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i mitjançant un únic
criteri de valoració, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa AURA ENERGIA, SL s’ha presentat la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a AURA ENERGIA, SL el contracte de subministrament d’energia
elèctrica en baixa tensió de l’Ajuntament de Vila-seca i dels seus òrgans de gestió
dependents, d’acord amb la proposta presentada pel preu pel preu anual de 302.190,47 € i
una durada d’1 any, prorrogable per un any, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i mitjançant un únic criteri de valoració, amb subjecció als plecs de
clàusules aprovats i a càrrec de les aplicacions pressupostàries de subministrament elèctric
de l’exercici 2015 (concepte 22100) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, així com la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic. Tanmateix l’empresa no haurà de dipositar fiança definitiva d’acord amb el que
disposa la clàusula dissetena del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la
licitació.
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TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PER LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI I DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.
Es considera necessari l’adequació i millora general del Cementiri Municipal. Tanmateix es
creu convenient impulsar una actuació global d’adequació i posta al dia de les seves
instal·lacions, edificacions i espais lliures de circulació i enjardinament, especialment en
l’àmbit del recinte antic.
És per això que es considera necessària la contractació dels treballs de l’estudi i diagnosi
previ sobre l’estat actual que contingui, a més a més, propostes d’intervenció i possibles
fases d’execució, a fi i efecte de redactar els projectes o memòries valorades que es
considerin oportunes. S’han sol·licitat tres pressupostos per aquest tipus d’obra que son les
següents:
-

A. P. M.
J. A. P.
A. B. T.

7.610,90 € (IVA inclòs)
8.300,60 € (IVA inclòs)
8.058,60 € (IVA inclòs)

Vist el pressupost presentat pel Sr. A. P. M., per import de 6.290,00 € més 1.320,90 € en
concepte de IVA fent un total de 7.610,90 €, considerant-se correcte, així com els informes
emesos per l’arquitecte municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2015.13.15000.61900 AD24826 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. A. P. M., el contracte menor de serveis consistent en la redacció
de l’estudi i diagnosi de l’estat actual del Cementiri Municipal i avanç de propostes per la
seva adequació i millora general, presentant un pressupost per import de 6.290,00 € de
base imposable, més 1.320,90 € en concepte de IVA fent un total de 7.610,90 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.610,90 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2015.13.15000.61900 AD-24826 del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar el present acord al Sr. A. P. M., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE
CLÀUSULES PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE
CAMINS AFECTATS PEL CREUAMENT DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA DEL
CORREDOR DEL MEDITERRANI, AL TERME MUNICIPAL.
La Junta de Govern local en sessió de 16 de setembre de 2015 va aprovar la Memòria
valorada per les obres de pavimentació de camins afectats pel creuament de la línia
ferroviària del corredor del Mediterrani, al terme municipal de Vila-seca. El pressupost de
la Memòria valorada és de 160.979,71 € pressupost net i 33.805,74 € en concepte d’IVA
que fan un total de 194.785,45 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta de la regidoria de Serveis al Territori de data 6 d’octubre de 2015 es
va iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres de pavimentació
de camins afectats pel creuament de la línia ferroviària del corredor del Mediterrani, al
terme municipal de Vila-seca.
El cap de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable respecte la
tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 6 d’octubre de 2015,
d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient condicionat a l’aprovació definitiva de la modificació del
pressupost 5/2015, a càrrec de la partida 2015.13.15300.61904 (ARC-25042) que
compleix els requisits que es contempla en la Disposició addicional sisena Llei Orgànica
2/2012 i Disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març) com a inversió sostenible.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
160.979,71 € pressupost net i 33.805,74 € en concepte d’IVA que fan un total de
194.785,45 € (IVA inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
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la Memòria valorada per les obres de pavimentació de camins afectats pel creuament de
la línia ferroviària del corredor del Mediterrani, al terme municipal de Vila-seca.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER L’OBERTURA D’UNA CATA PER LA INSTAL·LACIÓ DE GAS AL C.
REQUET DE FÉLIX, 7 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per instal·lació
de presa de gas al c. Requet de Félix, núm. 7 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 316/15 amb núm. de ref. 150443 TRR SH per la instal·lació de gas al c. Requet de
Félix, núm. 7 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Prèviament a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de
reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal
que un cop finalitzades la reposició sigui ràpida sense alterar l’estètica i imatge de
l’entorn.
2a.- S’haurà de comunicar l’inici de les obres al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra i, anar consensuant in situ prèviament, a mida que
s’avanci l’obra la situació exacta del traçat, amb tota la documentació rebuda dels
concessionaris i, s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita
d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de la calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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7a.- Les reposicions de paviment
l’existent.

i senyalització horitzontal estaran d’acord amb

8a.-El termini d'execució serà de 1 mes.
9a.- 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 DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER L’OBERTURA D’UNA CATA PER LA INSTAL·LACIÓ DE GAS A
L’AVDA. FRANCESC MACIÀ, 11 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència municipal per l’obertura
d’una cata per la instal·lació de gas a l’avda. Francesc Macià, 11 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 655/15 amb núm. de ref. 150381 TRC SH per l’obertura d’una cata per la instal·lació
de gas a l’avda. Francesc Macià, núm. 11 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat
i sota el següent condicionament:
1a.- Prèviament a l’inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de
reposició de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal
que un cop finalitzades la reposició sigui ràpida sense alterar l’estètica i imatge de
l’entorn.
2a.- S’haurà de comunicar l’inici de les obres al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra i, anar consensuant in situ prèviament, a mida que
s’avanci l’obra la situació exacta del traçat, amb tota la documentació rebuda dels
concessionaris i, s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita
d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de la calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà de 1 mes.
9a.- 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.

C) SOL·LICITUD DE GRANJA MARTORELL SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
L’ESTESA DE CABLE ELÈCTRIC SOTERRAT AFECTANT EL SUBSÒL DEL CAMÍ DEL
MAS D’EN GRAS DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de Granja Martorell SL de llicència municipal per l’estesa de cable
elèctric soterrat afectant el subsòl del Camí del Mas d’En Gras de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a Granja Martorell SL, la llicència municipal d’obres núm. 172/15
amb núm. de ref. 14110005 i 14110005B per l’estesa de cable elèctric soterrat afectant el
subsòl del camí Mas d’En Gras de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- En cap cas el CT ni cap element exterior podran envair el camí públic.
2a.- S’haurà de comunicar l’inici de les obres al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra i, anar consensuant in situ prèviament, a mida que
s’avanci l’obra la situació exacta del traçat, amb tota la documentació rebuda dels
concessionaris i, s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita
d’inspecció.
3a.- Es disposarà, dels permisos necessaris d’altres administracions competents, per la
realització dels treballs.
4a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
5a.- S’haurà de conèixer les afectacions d’altres serveis i si s’escau vist-i-plau, de les
empreses d’enllumenat, aigua, gas i clavegueram.
6a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
7a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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8a.- El termini d’execució serà de 1 mes.
9a.- 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.

D) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI SCIPIO DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DE LES ESCALES I BARANES DE
L’EDIFICI SITUAT A L’AVDA. PAU CASALS, 103 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Edifici Scipio, de llicència municipal per a
l’arranjament de les escales i baranes de l’edifici situat a l’avda. Pau Casals, núm. 103 de La
Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Scipio la llicència municipal d’obres
núm. 321/15 per l’arranjament de les escales i baranes de l’edifici situat a l’avda. Pau
Casals, núm. 103 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
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.
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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.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
8a.- 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. 674016 de data 16.04.15 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. Instal. i obres

202,00 €
101,00 €

Taxa
303,00 €
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

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.

E) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA FIBRA FYM SL DE LLICENCIA MUNICIPAL PER
L’ENDERROC DE L’HABITATGE SITUAT AL C. VERGE DE LA PINEDA, NÚM. 42 DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Fibra Fym SL, de llicència municipal per a l’enderroc de
l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, núm. 42 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Fibra Fym SL, la llicència municipal d’obres núm. 616/15
per l’enderroc de l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, núm. 42 de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

11

1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
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.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
8a.- S’hauran de protegir les mitgeres del deteriorament mentre no es faci la nova
construcció.
9a.- En cas de perillar la seguretat dels edificis colindants, s’hauran de deixar elements
de contenció i apuntalaments fixos que no es construeix un nou edifici.
10a.- Un cop finalitzats els treballs d’enderroc, s’haurà de netejar el solar i construir un
tancament provisional per aquest, de característiques de tancaments de solars en sòl
urbà que deuran ser cegues, amb materials petris, lliscats i pintats de colors terrosos per
la seva cara anterior fins a una alçada màxima de 3 m i mínima de 2m ( segons art. 63
del Pla General d’Ordenació Municipal)
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11a.- 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. 702620 de data 19 d’agost 2015 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

110,26 €

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

110,26 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

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

- SOL·LICITUD DE LA SRA. E. C. R. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA AL C. SANTIAGO RUSIÑOL, 2
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. E. C. R., el retorn de la fiança dipositada per les obres de
rehabilitació de la façana al c. Santiago Rusiñol, 2 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.6 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
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A) ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER ORDENAR LA
NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. MONTSERRAT CABALLÉ, NÚM. 15, DE LA
PINEDA.
Vist l’expedient 070/15 d’ordre d’execució dictat a CONSTRUCTORA INTERNACIONAL
COSTA DORADA per ordenar la neteja del solar situat al c. Montserrat Caballé, núm. 15,
de La Pineda, iniciat per resolució de l’Alcaldia de 27 de gener de 2015.
Vista la instància presentada al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament en data 18
de setembre de 2015 (RE 6143), per la propietat en la que comunica que s’ha procedit a
la neteja i adjunta factura dels treballs executats.
Vist l’informe emès al respecte pel Servei d’Inspecció d’Obres en data 7 d’agost de 2015
en el que manifesta que s’han realitzat els treballs de neteja i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Ordenar l’arxiu de l’expedient 070/15 d’ordre d’execució incoat a
CONSTRUCTORA INTERNACIONAL COSTA DORADA SL, per haver procedit a la
neteja del solar.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat.

B) ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA CTAT PROP
ROBERT D’AGUILÓ, NÚM. 16, DE LA PINEDA, PER ORDENAR L’ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA DE L’EDIFICI.
Vist l’expedient 548/15, d’ordre d’execució dictat al a Ctat. Prop. Robert d’Aguiló, núm. 16,
de Vila-seca, per ordenar l’arranjament de la façana de l’edifici, iniciat per resolució de
l’Alcaldia de 13 d’agost de 2015, i vist l’informe emès al respecte pel Servei d’Inspecció
d’obres en data 16 de setembre de 2015, en el que manifesta que s’han realitzat les
obres de rehabilitació de la façana.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acordar l’arxiu de l’expedient 548/15 incoat a la Ctat. Prop. del c. Robert
d’Aguiló, núm. 16, per haver procedit a la rehabilitació de la façana de l’edifici.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILA-SECA, ANY 2015.
Vist l’escrit RED 5375/13 de 28 d’agost, presentat pel president de la Cooperativa
Agrícola de Vila-seca en els quals sol·licita ajut econòmic per a sufragar les despeses
originades de les assegurances contractades per a la collita d’olives de l’actual
temporada de 2015, que han efectuat els seus socis.
Atès que entre els objectius d'aquests ajuts hi ha restablir i potenciar la competitivitat de
la cooperativa agrícola i de la zona rural del municipi, i de facilitar i millorar el
desenvolupament d'activitats econòmiques i socials dels seus socis amb l'adopció de
mesures de producció, modernització, de gestió empresarial i de comercialització dels
productes agrícoles.
Atès que es poden concedir de forma directa les subvencions previstes en els
pressupostos generals de les entitats locals en els casos en què la dotació pressupostària
i beneficiari apareguin determinats en l’estat de despeses del Pressupost
Atès que aquesta subvenció es pot concedir de manera directa d’acord amb el disposat
per l’article 28 en relació amb l’article 22 2) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (conforme a la redacció donada per la disposició final dècima de
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per al 2013), que
estableix com a excepció als principis de publicitat i concurrència, i amb caràcter
excepcional, les subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient que dificultin la
concurrència pública.
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, le que
segueix:
PRIMER. Atorgar, una subvenció directa a l’entitat Cooperativa Agrícola de Vila-seca (CIF
F43012616) per import de 2.000,00 euros, amb l’objectiu de sufragar les despeses que
han efectuat els seus socis en la contractació de les assegurances de la collita d’olives de
l’actual temporada.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió tindrà el caràcter de bases reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
desembre de 2015, 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.
QUART.- Donar conformitat als justificants presentats pe AGRÍCOLA DE VILA-SECA I
SECCIÓ DE CRÈDIT, mitjançant factures, per un import de 2.359,38 €, com a justificants
de la subvenció concedida i aprovar el pagament de la totalitat de la subvenció a càrrec
de la partida 2015.15.41200.48900 RC 24828 ADO, del vigent pressupost municipal.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’entitat Cooperativa Agrícola de Vila-seca, amb
indicació que l’aportació econòmica concedida es farà efectiva tant bon punt s’acrediti
mitjançant comunicació per l’òrgan de govern, acceptant la subvenció.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER INSTAL.LAR
UNA PARADA AMBULANT AL MERCAT DELS ENCANTS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud efectuada per S. G. R., amb DNI 47932500-V, en què demana llicència
municipal per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant
el present any 2015.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a S. G. R., amb DNI 47932500-V, llicència temporal (Article 6,
ordenança de mercats de venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al
mercat dels encants de la Pineda amb núm. 87, amb una ocupació de 10 metres lineals,
destinada a la venda de: roba.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 1.002,00 € que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 669.129), d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada al següent:
1.
2.
3.
4.
5.

L’horari de muntatge serà de 7:00 hores a 8:00 hores.
L’horari de venda serà de 8:00 hores a 14:00 hores.
L’horari de desmuntatge serà de 14:00 hores a 15:00 hores.
Excepte els furgons tipus botiga, el vehicle no podrà romandre a l’interior del mercat.
Resta especialment prohibit l’estacionament dels vehicles sobre les voreres i zones
de vianants.
6. És responsabilitat del titular de la parada mantenir la perfecta neteja del lloc de la concessió i
els seus voltants.
7. L’incompliment d’algun dels punts anteriors serà conseqüència de la resolució de la
present llicència.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESÍDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
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formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
SEAT TOLEDO
MITSUBISHI CARISMA
KIA CARNIVAL
OPEL TIGRA
FIAT PUNTO

MATRÍCULA O BASTIDOR
B-2334-VB
8547-CKW
1637-BRG
B-5128-PT
0753-HHM

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
5.4
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per Z. P. G. amb NIF 48135867H en què en què demana
llicència per a instal·lar una xurreria ambulant al c/ de la Riera de Vila-seca, tots els caps de
setmana per la temporada d’hivern, compresos entre el mes d’octubre de 2015 al mes de
juny de 2016., vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a Z. P. G., amb NIF 48135867H llicència per a instal·lar una
xurreria ambulant al c/ de la Riera de Vila-seca, tots els caps de setmana per la temporada
d’hivern, compresos entre el mes d’octubre de 2015 al mes de juny de 2016.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 280,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 702873), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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B) Sol·licitud efectuada per DE LA GUARDIA GRUP D'ASSESSORS SL en què comunica
inici d’activitat per l'obertura d'una activitat de de gestoria a l'adreça al cr Francesc Martí
Padró, 4 de Vila-secade Vila-seca.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat.
Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per DE LA GUARDIA GRUP
D'ASSESSORS SL, NIF. B43419969, d’inici de l’activitat de gestoria a l'adreça al cr
Francesc Martí Padró, 4 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.061,25€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.702794), 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.
C) Vista la sol·licitud efectuada per GLOBAL FX TRADING & TAXATION SL en què
comunica l’inici per canvi de nom d'una activitat de bar restaurant a l'adreça al cr Marcos
Redondo, 10 de la Pineda, vistos els informes emesos al respecte.
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.
Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per GLOBAL FX TRADING &
TAXATION SL, NIF. B43999226, d’inici d’activitat per canvi de nom de bar restaurant a
l'adreça al cr Marcos Redondo, 10 de la Pineda, anterior titular FLORISEL VITALINA
GALLEGO ALEGRE.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1583,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.668771), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
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TERCER.-

Aforament màxim permès es de 10 persones.

QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOMENAR, AMB CARÀCTER INTERÍ, UNA PLAÇA
VACANT EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 15-7-2015, va declarar l’existència de
necessitats justificades per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments de
caràcter interí i de personal laboral temporal per a cobrir vacants i realitzar substitucions
en llocs de treball de tècnic auxiliar en gestió i informació electrònica de la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament de Vila-seca, els quals es consideren prioritaris per
afectar el funcionament d’un servei essencial.
Així mateix, va aprovar les bases reguladores de la creació d’una borsa de treball per
efectuar nomenaments als efectes citats, i obrir la convocatòria pública del procés
selectiu, mitjançant el sistema de prova pràctica amb concurs lliure, amb respecte dels
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La publicitat de procediment selectiu es fa
efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 182 de 6-8-15, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la seva Seu Electrònica a partir del dia 6-8-15.
Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció
esmentat.
Atès que l’Acta de data 24-9-2015 del Tribunal qualificador de les proves selectives del
citat procés determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel que es
procedirà a la crida dels candidats que han superat el procés.
Atès que l’art. 21.Dos LPGE 2015 (complementat per l’article 3.2 del RDL 20/2011, de 30
de desembre, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2015 no es procedirà a la
contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat 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.
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 2015, aprovada pel Ple en
sessió de 28-11-2014 (BOPT 6-6-2015 núm. 131) hi figura consignada 1 plaça de tècnic
auxiliar (Grup C-1) vacant, i en la Relació-Catàleg de Llocs de Treball de l‘Ajuntament s’hi
preveu com a pendent de provisió 1 lloc de treball de tècnic auxiliar en gestió i informació
electrònica, amb les dotacions pressupostàries corresponents.
Atès l’informe del regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública de data 3-7-2015, pel
qual es fa palesa la necessitat de cobrir interinament 1 lloc vacant de treball de tècnic
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auxiliar en gestió i informació electrònica adscrit al servei d’Informàtica,
essencial pel Ple en sessió de data 30.10.2014.

declarat

Atès que l’aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal interí forma
part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.
Aprovar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador del
procediment de selecció de la borsa de treball per cobrir interinament el lloc de tècnic
auxiliar en gestió i informació electrònica vacant en la plantilla de personal de
l’Ajuntament, que ha superat les proves selectives referenciades, classificats per ordre
descendent conforme la puntuació final obtinguda, que és la següent:
NIF
238E
56Z
207T
528Z
191Y
556C
635Z
978Y
728H
792S
480T
113X
335S
125T
807H
497R
492A
788Q
577D

TEST
9,0
6,5
9,0
7,5
8,0
7,0
6,5
6,0
5,5
6,0
8,5
7,5
5,0
6,5
6,0
6,0
5,5
6,5
6,0

ENTREVISTA
4,5
4,25
3,75
3,00
3,75
3,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,00
3,00
2,75
2,75
2,00
3,50
2,75
2,00
2,75

MÈRITS
6,35
7,00
4,90
7,15
5,05
4,65
5,30
4,50
4,05
3,10
1,00
1,00
3,25
1,25
2,45
0,50
1,50
1,00
0,70

PUNTS
19,85
17,75
17,65
17.65
16,80
15,40
14,55
13,25
12,30
11,85
11,50
11,50
11,00
10,50
10,45
10,00
9,75
9,50
9,45

SEGON. Aprovar la contractació com a personal laboral de l’Ajuntament de Vila-seca, per
a ocupar un lloc de treball assimilat al subgrup C1, adscrit a l’Àrea d’Informàtica, a la Sra.
A. C. V., provinent de la borsa d’interins constituïda el 24-9-2015 pel Tribunal qualificador
de les proves selectives, per ser la candidata a qui, segons l’odre de la crida, li correspon
la seva designació.
TERCER. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de novembre de 2015, i
serà vigent fins que es cobreixi definitivament el lloc vacant.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent (12-92000-13000, 12-92000-13002 i 15-92000-16000) de conformitat amb
l’informe emès el departament de Governació i Règim Intern, i respectant, en tot cas, les
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disponibilitats pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb els límits i quanties establerts en l’art.
25 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

CINQUÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal i al Negociat de Personal, i es
procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
SISÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en
desenvolupament del present acord.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE HAGIN INSTAL.LAT UNA NOVA EMPRESA AL
MUNICIPI DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.

A) Atès que l’empresa KENDPLAST, SCP, te aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa KENDPLAST,
SCP, ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa KENDPLAST,
SCP, en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-24822) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa KENDPLAST, SCP.
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B) Atès que l’emprenedor I. M. M.te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor I. M. M.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor I. M. M., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-24823) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor I. M. M.

C) Atès que l’emprenedor V. N. C., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor V. N. C.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor V. N. C., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-24819) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor V. N. C.
D) Atès que l’empresa NETEGES GARÍN, SCP, te aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vilaseca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa NETEGES
GARÍN, SCP, ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores
d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa NETEGES
GARÍN, SCP, en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos
d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-24824) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa NETEGES GARÍN, SCP.
E) Atès que l’empresa FERCHI, C.B., te aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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Atès que han transcorregut dotze mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa FERCHI,
C.B., ha sol·licitat el pagament del 100% de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedora, es proposa el
pagament del 100% de l’incentiu per un import de 2.000 euros, corresponents a la
justificació dels 12 primers mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 100% de l’incentiu final a concedir a l’empresa FERCHI, C.B.,
en 2.000 euros, corresponents a la justificació del període de 12 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 100% de l’incentiu final per import de 2.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-25522) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa FERCHI, C.B.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha
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 general,

Adolf Barceló Barceló
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L’alcalde,

Josep Poblet i Tous
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