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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 de gener de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,35 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. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 23 DE GENER DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 23 de gener de 2017, que
són aprovades per unanimitat.

2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI DE 2017.
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Atès que l’article 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix als municipis les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i preus públics la titularitat dels
quals els correspon.
Una vegada iniciat l’exercici econòmic de 2017, procedeix establir els terminis de
pagament en via voluntària dels diferents Tributs Municipals, els quals son objecte de
delegació en favor de la Diputació de Tarragona a través del seu Organisme Autònom
BASE.
El calendari fiscal que es proposa per a 2017 es el que es detalla en la part dispositiva, 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.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2017, establint els terminis de
pagament en via voluntària dels padrons dels tributs municipals que es troben delegats a
la Diputació de Tarragona mitjançant el seu Organisme Autònom BASE.
PREVISIÓ
INICI
FINAL
DE DATA
PERIODE
PERIODE
DE
DE
DE
CÀRREC
PAGAMEN PAGAMEN
DOMICILIA
T
T
T

TRIBUT

Impost Vehicles Tracció
Mecànica

29-03-2017 30-05-2017

15-05-2017

Taxa de Conservació Cementiri

29-04-2017 30-06-2017

19-06-2017

Taxa de Guals

01-05-2017 30-06-2017

19-06-2017

01-05-2017 30-06-2017

19-06-2017

31-05-2017 01-08-2017

17-07-2017

31-05-2017 01-08-2017

17-07-2017

Taxa Escombraries Locals
Comercials

Primer
(50%)
Primer

Impost Béns Immobles Urbà
(50%)
Impost Béns Immobles Rústica
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Béns Immobles Característiques
Especials

31-05-2017 01-08-2017

17-07-2017

Taxa Mercat d’Encants a via
publica

01-06-2017 31-07-2017

17-07-2017

Impost Activitats Econòmiques

31-07-2017 02-10-2017

18-092017

31-07-2017 02-10-2017

18-09-2017

31-07-2017 02-10-2017

18-09-2017

31-08-2017 31-10-2017

10-10-2017

31-08-2017 31-10-2017

10-10-2017

Taxa Escombraries Locals
Comercials

Segon
(50%)

Taxa Escombraries habitatges
segon
Impost Béns Immobles Urbà
(50%)
Taxa Mercat Municipal

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a BASE – Gestió d’ingressos de la Diputació de
Tarragona, pel seu coneixement i per tal que en faci la corresponent publicació de
l’anunci al BOP.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
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Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, 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.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2016001051), per import de 131.394,61 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2016001055), per import de 75.055,54 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

C) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, 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.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2016001059), per import de 177.129,93 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
D) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
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realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, 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.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2017000035), per import de 408,99 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000033 i ordenar la seva reposició, per import de 608,36 euros.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE L’EMPESA ORANGE ESPAGNE SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A REALITZAR UNA ARQUETA AL C. JOAN FUSTER I ORTELLS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Orange Espagne SA de llicència municipal per a realitzar
una arqueta al c. Joan Fuster i Ortells de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’enginyer 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 Orange Espagne SA la llicència municipal d’obres 22/17 per
realitzar una arqueta al c. Joan Fuster i Ortells, de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Com a condició preceptiva, l’arqueta a instal·lar serà d’ús compartit amb les diferents
operadores interessades. Així doncs, prèvia l’inici de les obres,s’haurà de presentar tota la
documentació signada per les diferents parts on es justifica dit requeriment.
2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) PROPOSTA D’ESMENA DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LLICÈNCIA
DE DIVISIÓ HORITZONTAL DEL LOCAL SITUAT AL C. JOAN MARAGALL, NÚM. 2 DE
VILA-SECA
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local realitzada
el dia 29 de desembre de 2016, en el punt primer, respecte al nom de l’interessat on
consta el Sr. J. M. M. i el nom correcte es Sr. J. M. R.. Per aquest motiu es proposa a la
Junta de Govern Local, la rectificació de l’error material descrit en el següent sentit :
Vista la sol·licitud del Sr. J. M. R. de llicència municipal de divisió horitzontal del local
situat al c. Joan Maragall, núm. 2 de Vila-seca amb referència cadastral 4125312 CF
4542E0002RM de 169,01 de superfície construïda situat al c. Joan Maragall, núm. 2 de
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Vila-seca, i vist així mateix l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, segons el
projecte presentat, 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 al Sr. J. M. R. la llicència municipal de divisió horitzontal del local
situat al c. Joan Maragall, núm. 2 de Vila-seca amb núm. de ref. cadastral 4125312 CF
4542E0002RM de 169,01 m2 de superfície construïda i 149,37 m2 de superfície útil,
segons registre de la propietat de Vila-seca, amb el número 2/7714, del tom 2108, llibre
96 de Vila-seca, foli 218, situat al c. Joan Maragall, núm. 2 de Vila-seca, amb la
descripció següent:
- Local A situat al c. Joan Maragall, núm. 2 de 88,54 m2 construïts i 80,88 m2 de
superfície útil, segons el registre de la propietat.
- Local B situat al c. Joan Maragall, núm. 2 de 80,47 m2 construïts i 66,97 m2 de
superfície útil, segons el registre de la propietat.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766661 37 de data 5 de gener de 2016 i que
es la següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

505,71 €

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

505,71 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS BAHIA III BLOC I DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA REFORMA DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL
C. MONTSERRAT CABALLÉ, 1-3 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Bahia III de llicència municipal per la
reforma de la façana de l’edifici situat al c. Montserrat Caballé, núm. 1-3 de La Pineda,
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:
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PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Bahia III, la llicència municipal d’obres
885/16 per la reforma de la façana de l’edifici situat al c. Montserrat Caballé, núm. 1-3 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 sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, 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.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de tramitat l’autorització per l’ocupació de la via
pública, si és necessari. En qualsevol cas, s’hauran de prendre les mesures de seguretat
necessàries per evitar la caiguda de material de l’obra a la via pública, i a la zona lliure
privada de la parcel·la.
9a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
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10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
12a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a.- 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. 766675 21 de data 31.01.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

6,46 €

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

6,46 €

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.

D) SOL·LICITUD DE LA TABERNA VASCA SCP DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
REFORMA DE LA FAÇANA DEL LOCAL SITUAT AL C. AMADEU VIVES, NÚM. 36 DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Taberna Vasca SCP de llicència municipal per la reforma de la
façana del local situat al c. Amadeu Vives, núm. 36 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 la Taberna Vasca SCP, la llicència municipal d’obres 817/16 per
la reforma de la façana del local situat al c. Amadeu Vives, núm. 36 de La Pineda, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, 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.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- En cas que sigui necessari ocupar la via pública durant l’execució de les obres,
s’haurà de sol·licitar de forma prèvia l’autorització corresponent.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766335 98 i 766611 72 de data 09.11.16 i
16.12.16 i que es la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

443,30 €
221,65 €

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

664,95 €

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.

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 OBRES
XARXA DE CANALITZACIONS PER ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS A
L’ENTORN DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2016, mitjançant la que
es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada per l’execució dels treballs
d’ampliació de la xarxa de canalitzacions per als serveis de telecomunicacions a l’entorn
del nucli urbà de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 de les obres compreses a la Memòria valorada per l’execució
dels treballs d’ampliació de la xarxa de canalitzacions per als serveis de
telecomunicacions a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 de les obres compreses a la Memòria
valorada per l’execució dels treballs d’ampliació de la xarxa de canalitzacions per als
serveis de telecomunicacions a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca, realitzades per
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CONSTRCCIONS FERRÉ, SL, per un import de 14.742,64 € sense IVA i 3.095,95 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 17.838,58 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament a càrrec de la partida 2016.13.15220.63900 (O31552) del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ PER A LA NOVA
IL.LUMINACIÓ PERIMETRAL I ZONES D’ACCÉS DEL CASTELL DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, mitjançant la que
es va adjudicar les obres compreses al projecte elèctric de baixa tensió per a la nova
il·luminació perimetral i zones d’accés del Castell de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 4 presentada per l’empresa BOSIR, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres compreses al
projecte elèctric de baixa tensió per a la nova il·luminació perimetral i zones d’accés del
Castell de Vila-seca, realitzades per BOSIR, SA, per un import de 6.065,61 € sense IVA i
1.273,78 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 7.339,39 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament a càrrec a la partida 13.15220.63900 (DOF 31553)
corresponent del pressupost municipal, amb efectes de 31 de desembre de 2016.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa BOSIR, SA al departament
d’urbanisme i al d’intervenció.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ INTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I COBRIMENT DE
LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de rehabilitació del pavelló municipal i cobriment de la pista
exterior annexa de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 5 presentada per l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent a les obres de rehabilitació
del pavelló municipal i cobriment de la pista exterior annexa de Vila-seca, realitzades per
CARBONELL FIGUERAS, SA, per un import de 118.715,66 € sense IVA i 24.930,29 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 143.645,95 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec de la partida 2016.13.34200.61901 (OF31550) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CARBONELL FIGUERAS,
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES COMPRESES
AL PROJECTE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ PER A LA NOVA IL.LUMINACIÓ
PERIMETRAL I ZONES D’ACCÉS DEL CASTELL DE VILA-SECA.
Vista l’acta de recepció 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.- Aprovar l’acta de recepció de les obres compreses al projecte elèctric de baixa
tensió per a la nova il·luminació perimetral i zones d’accés del Castell de Vila-seca.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.4 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI D’ORDRE
D’EXECUCIÓ PER LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. SANTIAGO RUSIÑOL, 3 I 9
DE VILA-SECA (EXP. 895/16)

-

Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
al c. Santiago Rusiñol, núm. 9, de Vila-seca, propietat del Sr. J. S. C., on s’observen les
següents deficiències:
La parcel.la es troba plena de matolls i amb un creixement incontrolat de la vegetació.

14

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al Sr. J. S. C. per formular les
al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en defensa dels seus
interessos.
Atès que de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 4 de gener de 2017 se’n
desprèn que la finca objecte d’aquest expedient es correspon a les parcel·les amb
referència cadastral 4128102CF4542G i 4128108CF4542G, equivalents al c. Santiago
Rusiñol, núm. 9 i 3, de Vila-seca.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, 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 al Sr. J. S. C., que procedeixi a l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar els solars situats al c. Santiago Rusiñol, núm. 3 i 9, de Vilaseca, en les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents
en l'execució dels següents treballs:
- Neteja del terreny.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 797/16.
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Vista la resolució de l’Alcaldia de 3 de novembre de 2016, per la qual s’incoa expedient
d’ordre d’execució 797/16, al Banc de Sabadell per ordenar l’arranjament del balcó del c.
Gaià, núm. 3, de La Plana.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 11 de gener de 2017, en el que
manifesta que s’ha procedit a la reparació de les patologies, i per tant procedeix l’arxiu de
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.- Acordar l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució 797/16, dictat al BANC DE
SABADELL, per haver procedit a la reparació de les patologies del balcó del c. Gaià,
núm. 3, de La Plana, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat.

4.5 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
DESENVOLUPAMENT EN SNU.
Vist el projecte de Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament en SNU pol. 37 parc. 70 i
pol. 11 parc. 17 per a la construcció d’un cobert, presentat per SCHÜTZ IBERICA SL.
L’objecte del Pla especial és el d’establir una zona coberta d’emmagatzematge per als
productes que es fabriquen en aquesta empresa. Actualment aquesta funció de
magatzem es realitza ja dins de l’àmbit del pla especial, però es fa a cel obert, de forma
que la intempèrie i les condicions meteorològiques afecten negativament el producte
acabat.
Aquest pla especial es tramita de conformitat amb la disposició transitòria quinzena.3 del
DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, la qual
prescriu que l’autorització derivada d’aquest pla especial requereix que els propietaris
acceptin, quan se’n cessi l’ús de desmuntar o enderrocar, sense dret a percebre cap
indemnització, totes les instal·lacions o edificacions existents.
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat TES/1690/2016 de 21 de
juny, que emet informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla Especial urbanístic en
sòl no urbanitzable per a la construcció d’un cobert en una indústria, al terme municipal
de Vila-seca, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no
té efectes significatius sobre el medi ambient, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7159 de data 11 de juliol de 2016.
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics municipals, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament en SNU
pol. 37 parc. 70 i pol. 11 parc. 17 per a la construcció d’un cobert, presentat per
SCHÜTZ IBERICA SL, amb les següents condicions:
1. Abans de l’aprovació definitiva s’ha d’incloure en la documentació del Pla especial la
valoració econòmica de les actuacions projectades, als efectes d’establir les garanties
fixades per la legislació vigent.
2. També s’ha d’incloure en la documentació del Pla especial la valoració econòmica de les
actuacions de reposició alterada al seu estat original, als efectes de poder establir la
constitució de les garanties necessàries.
3. S’haurà d’inscriure els compromisos adoptats al Registre de la Propietat, abans de la
publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva
SEGON Sotmetre aquest Pla Especial Urbanístic a informació pública durant el termini
d’un mes de conformitat amb allò establert als articles 85 i 96 del DL 1/2010 de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la publicació d’un anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a un diari de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal (art. 23.1 b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme). També se’n farà la publicitat telemàtica
mitjançant la publicació en la pàgina web: http://seuelectronica.vila-seca.cat/
TERCER. Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe dels
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals tenen un termini
d’un mes per emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 del
DL 1/2010 de 3 d’agost).
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI AMB LA URV PER A LA REALITZACIÓ
DE PRÀCTIQUES EXTERNES D’UN ALUMNE.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació.
Vista que la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, proposa la
signatura d’un conveni de cooperació educativa amb la finalitat d’establir els termes
d’aquesta col·laboració i l’ incorporació de l’alumne D. S. R. a l’Ajuntament de Vila-seca,
per a la realització de les pràctiques, d’acord amb el Reial Decret 1497/1981, de 19 de
juny, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre 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:
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PRIMER.- Aprovar la signatura d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat
de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, per tal que els estudiants puguin
fer pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar la incorporació de l’alumne D. S. R. a l’Ajuntament de Vila-seca per a
la realització de les pràctiques de Geografia i Ordenació del Territori, amb una durada de
275 hores que haurà de fer entre el dia 1 de febrer al 25 de maig de 2017, amb les
condicions i terminis que s’estipulen a les clàusules de l’ esmentat conveni.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Facultat de Turisme i Geografia de la
Universitat Rovira i Virgili, als efectes oportuns.”
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI AMB LA CPEE SANT RAFAEL PER A
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES D’UN ALUMNE.
Vist la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació.
Vist que el CPEE Sant Rafael, proposa la signatura d’un conveni de cooperació
educativa amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració i l’ incorporació de
l’alumne F.B.P. a l’Ajuntament de Vila-seca, per a la realització de les pràctiques, d’acord
amb el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9
de setembre, 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.- Aprovar la signatura d’un conveni de cooperació educativa entre el CPEE
Sant Rafael i l’Ajuntament de Vila-seca, per tal que els estudiants puguin fer pràctiques
acadèmiques externes a les dependències de l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar la incorporació de l’alumne F. B.P. a l’Ajuntament de Vila-seca per a la
realització de les pràctiques de FPI , amb una durada de 180 hores que haurà de fer
entre el dia 23 de gener i el 17 de febrer de 2017, amb les condicions i terminis que
s’estipulen a les clàusules de l’ esmentat conveni.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució al CPEE Sant Rafael i a l’interessat, als efectes
oportuns.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ D’UN AGENT INTERÍ DE LA
POLICIA LOCAL PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL DEL COS DE LA POLICIA
LOCAL.
La Junta de Govern Local de 6-4-2016 va declarar l’existència de necessitats justificades
per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a
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cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball d’agent de la Policia Local de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vila-seca, els quals es consideren
prioritaris per afectar el funcionament d’un servei essencial, i declarats a tal efecte pel Ple
en sessions de 30.10.2014 i 29-7-2016.
En l’esmentat acord es van 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. 74 de 19-4-16, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a la web municipal i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir del dia
19-4-16.
Atès que l’Acta de data 27-5-2016 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. 20.Dos LPGE 2016, vigent i d’aplicació, (complementat per l’article 3.2 del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina
que durant l’any 2016 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 l’informe de la prefectura de la policia local de Vila-seca de 11-1-17 en què es fa
palesa la necessitat urgent de proveir interinament i de forma temporal 1 lloc d’agent de la
policia local, a partir de l’1-2-2017, per a cobrir una vacant per comissió de serveis del
seu titular en un altre ajuntament; amb l’objectiu de no haver de reestructurar el quadrant
de serveis i amb el risc addicional de no deixar indotats serveis essencials de seguretat
ciutadana i ordre públic.
Atès 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.
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 i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que existeix la necessitat urgent de cobrir els serveis vacants indicats
en l’informe de la Prefectura de la Policia Local de Vila-seca de 11-1-17, mitjançant la
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contractació d’un agent funcionari interí. Contractació que s’ha de considerar prioritària
pel fet que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.
SEGON. Aprovar la contractació a partir del 1-2-2017, com a agent interí de la Policia
Local (Grup C-2), provinent de la borsa d’interins constituïda el 27-5-16 pel tribunal
qualificador del procés selectiu convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 6-416, per ser el candidat a qui, segons l’odre de la crida, li correspon la seva designació,
del senyor L. F. G. (DNI 31715085-V) , per a cobrir la vacant del lloc (ID 60), provocada
per l’autorització d’una comissió de serveis en un altre ajuntament per part del seu titular.
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment la policia local de Vila-seca per a la prestació dels serveis esmentats en el
punt Segon, fent constar que, en cap cas, la persona que es contracti passarà a formar
part de la plantilla de personal de l’Ajuntament. El període de contractació serà el
necessari mentre duri la comissió de serveis de l’agent autoritzat.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents, per un import màxim de 21.247,65 euros
(nòmines i Seguretat Social incloses) 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 pel Cap de l’Àrea de Governació i Règim Intern, i respectant, en tot
cas, les 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. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de febrer de 2017.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de l’Ajuntament i
a la Junta de Personal Funcionari, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord
amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
SETÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en
desenvolupament del present acord.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA FUNCIONÀRIA
INTERINA PER ACUMULACIÓ DE TASQUES PER A LA SEVA ADSCRIPCIÓ A
L’ÀREA D’HISENDA I SERVEIS GENERALS.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 15-7-2015, va aprovar les bases
reguladores de la creació d’una borsa de treball per efectuar nomenaments de caràcter
interí i de personal laboral per a cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball
d’àrees determinades de l’Ajuntament de Vila-seca, les quals es consideren prioritàries
per afectar el funcionament de serveis essencials.
Així mateix, es va determinar que els aspirants que superin el procés selectiu integraran
de forma automàtica la borsa de treball de llocs (C1 i C2) de les Àrees d’Hisenda i
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Promoció Econòmica, Serveis Generals i Seguretat Pública, i Serveis al Territori i,
respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció.
La vigència de la borsa de treball es va establir en 4 anys, a comptar de la seva
constitució pel tribunal qualificador. Essent que en data 24-9-2015 del Tribunal
qualificador de les proves selectives del citat procés va establir les puntuacions finals.
Atès que l’art. 20.1.Dos LPGE 2016, d’aplicació vigent, (complementat per l’article 3.2 del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina
que durant l’any 2016 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 el Ple de la Corporació, en sessió de 29-7-2016 va declarar que, entre d’altres
àrees i sectors, l’Àrea d’Hisenda i Activitat Econòmica té la naturalesa de prioritària o
essencial, amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a
garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes l’Ajuntament de Vila-seca.
En data 16-1-2017 la Intervenció Municipal informa sobre la necessitat de fer front a un
excés de tasques de caràcter temporal, com a conseqüència d’abordar una sèrie
d‘actuacions excepcionals i prestar una sèrie de serveis de caràcter no permanent.
Atès que segons l’informe referit no es pot atendre aquesta petició amb els efectius propis
existents en l’Àrea d’Hisenda i Activitat Econòmica i ni amb mobilitat funcional sense
perjudicar el normal funcionament dels serveis i unitats, per la qual cosa es fa necessària,
de forma excepcional, el nomenament d’un funcionari/ària interí/a per acumulació o excés
de tasques.
Atès que consultada la borsa de treball convocatòria Exp. Gov./474/2015
d’administratives d’administració general (C1), i seguint les instruccions del seu
funcionament, li correspon la contractació a la senyora M. M. V. C.
Atès que el nomenament de funcionaris interins és competència de l’Alcaldia, la qual ha
estat delegada en la Junta de Govern Local, segons Decret de 30-6-2015.
Vistos els informes preceptius, 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. Declarar vigent la borsa d’interins constituïda el 24-9-2015 pel tribunal
qualificador del procediment de selecció que va fixar les puntuacions finals dels aspirants
en el procés de selecció convocat per acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2015.
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SEGON. Nomenar funcionària interina per acumulació de tasques a la senyora M. M. V.
C. com a administrativa d’administració general, grup C, subgrup C1, per a prestar
serveis a l’Àrea d’Hisenda i Activitat econòmica de l’Ajuntament de Vila-seca, amb motiu
de cobrir necessitats no permanents de caràcter excepcional.
TERCER. La senyora M. M. V. C. prendrà possessió del càrrec amb efectes del dia 1-22017 i la durada del nomenament serà fins el dia 31-3-2017.
QUART. Les retribucions de la senyora M. M.V. seran les corresponents a una plaça
d’administrativa, grup c, subgrup C1, de l’escala d’administració general, amb
complement de destí 21, i un complement específic mensual de 565,92 Euros, amb el
benentès que aquesta plaça comporta una dedicació addicional d’una tarda més a la
setmana. La despesa màxima prevista per a aquesta contractació durant aquest interval
de l’any 2017 (Retribucions totals + Seguretat Social Ajuntament) és de 5.395,65 €, de
conformitat amb l’informe jurídic emès a l’efecte. I autoritzar la despesa amb càrrec a les
partides corresponents del pressupost vigent (SB 12-93100-12003, CD 12-93100-12100,
CE 12-93100-12101), i respectant, en tot cas, les 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. Notificar-ho a la persona interessada, al Negociat de Recursos Humans, a
Intervenció Municipal, i a la Junta de Personal Funcionari de l’Ajuntament.

5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ D’UNA AUXILIAR
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL INTERINA PER A LA SEVA ADSCRIPCIÓ A L’ÀREA
DE SERVEIS GENERALS.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 15-7-2015, va aprovar les bases
reguladores de la creació d’una borsa de treball per efectuar nomenaments de caràcter
interí i de personal laboral per a cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball
d’àrees determinades de l’Ajuntament de Vila-seca, les quals es consideren prioritàries
per afectar el funcionament de serveis essencials.
Així mateix, es va determinar que els aspirants que superin el procés selectiu integraran
de forma automàtica la borsa de treball de llocs (C1 i C2) de les Àrees d’Hisenda i
Promoció Econòmica, Serveis Generals i Seguretat Pública, i Serveis al Territori i,
respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció.
La vigència de la borsa de treball es va establir en 4 anys, a comptar de la seva
constitució pel tribunal qualificador. Essent que en data 24-9-2015 del Tribunal
qualificador de les proves selectives del citat procés va establir les puntuacions finals.
Atès que l’art. 20.1.Dos LPGE 2016, d’aplicació vigent, (complementat per l’article 3.2 del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina
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que durant l’any 2016 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 el Ple de la Corporació, en sessió de 29-7-2016 va declarar que, entre d’altres
àrees i sectors, l’Àrea de Serveis Generals i seguretat Pública té la naturalesa de
prioritària o essencial, amb relació a les categories i funcions que es consideren
necessàries per a garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 2017, aprovada pel Ple en
sessió de 25-11-2016 (Edicte aprovació definitiva BOPT 29-12-16 núm. 246) hi figura
consignada 1 plaça d’auxiliar d’administració general (Grup C2), i en la Relació -Catàleg
de Llocs de Treball de l‘Ajuntament s’hi preveu com a pendent de provisió 1 lloc de treball
d’auxiliar d’administració general per la seva adscripció en l’Àrea de Serveis Generals
(suport a la Unitat de Recursos Humans i a Secretaria General), amb les dotacions
pressupostàries corresponents.
Atès l’informe de l’Àrea de Serveis Generals i Seguretat Pública de data 10-1-2017, pel
qual es fa palesa la necessitat de cobrir interinament el citat lloc de treball vacant.
Vistos els informes preceptius 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. Declarar vigent la borsa d’interins constituïda el 24-9-2015 pel tribunal
qualificador del procediment de selecció que va fixar les puntuacions finals dels aspirants
en el procés de selecció convocat per acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2015.
SEGON. Declarar que existeix la necessitat de cobrir el lloc de treball vacant d’auxiliar
d’administració general (ID 142) assignat a l’Àrea de Serveis Generals (suport a la Unitat
de Recursos Humans i a Secretaria General), d’acord amb la justificació de l’informe del
responsable jurídic d’aquesta Àrea.
TERCER. Aprovar la contractació com a funcionària interina de l’Ajuntament de Vilaseca, per a ocupar el lloc de treball vacant subgrup C2 adscrit a l’Àrea de Serveis
Generals, a la Sra. M. L. M., provinent de la borsa d’interins constituïda el 24-9-15 pel
Tribunal qualificador de les proves selectives, aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió de 15-7-2015, per ser la candidata a qui, segons l’odre de la crida, li correspon la
seva designació.
QUART. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de febrer de 2017, i serà
vigent fins que es cobreixi definitivament el lloc vacant. Essent la despesa màxima
prevista per a aquesta contractació durant aquest interval de l’any 2017 (Retribucions
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totals + Seguretat Social Ajuntament) de 25.318,72 €, de conformitat amb l’informe jurídic
emès a l’efecte.
CINQUÈ. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent (SB 12004, CD 12100, CE 12101 i CP 15000), i respectant, en tot cas,
les 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.
SISÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de Fons municipal, al Negociat de Recursos
Humans i a la Junta de Personal Funcionari, i es notifiqui a la interessada.
SETÈ. Que d’aquesta Resolució se’n doni coneixement al Ple de la corporació en la
primer sessió que tingui, així com es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província segons disposa l’article 94 del Decret 214/1990.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ D’UNA TÈCNICA AUXILIAR
INTERINA DE L’ÀREA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ LABORAL.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 15-7-2015, va aprovar les bases
reguladores de la creació d’una borsa de treball per efectuar nomenaments de caràcter
interí i per a cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball d’àrees
determinades de l’Ajuntament de Vila-seca de l’Àrea de Serveis a les Persones, les quals
es consideren prioritàries per afectar el funcionament de serveis essencials.
Així mateix, es va determinar que els aspirants que superin el procés selectiu integraran
de forma automàtica la borsa de treball de llocs (C1) de l’ Àrea de Serveis a les Persones
i, respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció.
La vigència de la borsa de treball es va establir en 4 anys, a comptar de la seva
constitució pel tribunal qualificador. Essent que en data 24-9-2015 del Tribunal
qualificador de les proves selectives del citat procés va establir les puntuacions finals.
Atès que l’art. 20.1.Dos LPGE 2016, d’aplicació vigent, (complementat per l’article 3.2 del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina
que durant l’any 2016 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 el Ple de la Corporació, en sessió de 29-7-2016 va declarar que, entre d’altres
àrees i sectors, l’Àrea de Serveis Generals i seguretat Pública té la naturalesa de
prioritària o essencial, amb relació a les categories i funcions que es consideren
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necessàries per a garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 2017, aprovada pel Ple en
sessió de 25-11-2016 (Edicte aprovació definitiva BOPT 29-12-16 núm. 246) hi figura
consignada 1 plaça de tècnic auxiliar de l’àrea de formació i ocupació (Grup C2), 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 l’àrea de formació i ocupació (per la seva adscripció en l’Àrea
de Formació ,(amb les dotacions pressupostàries corresponents.
Atès l’informe de l’Àrea de Serveis Generals i Seguretat Pública de data 16-12-2016, pel
qual es fa palesa la necessitat de cobrir el citat lloc de treball vacant.
Vistos els informes preceptius 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. Declarar vigent la borsa d’interins constituïda el 24-9-2015 pel tribunal
qualificador del procediment de selecció que va fixar les puntuacions finals dels aspirants
en el procés de selecció convocat per acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2015.
SEGON. Declarar que existeix la necessitat de cobrir el lloc de treball vacant de tècnic
auxiliar de l’àrea de formació i ocupació (ID 143) assignat a l’Àrea de Formació, d’acord
amb la justificació de l’informe del responsable d’aquesta Àrea.
TERCER. Aprovar la contractació laboral temporal, per a ocupar el lloc de treball vacant
subgrup C2 adscrit a l’Àrea de Formació, a la Sra. P. C. P. , provinent de la borsa de
treball constituïda el 24-9-15 pel Tribunal qualificador de les proves selectives, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió de 15-7-2015, per ser la candidata a qui, segons
l’odre de la crida, li correspon la seva designació.
QUART. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de febrer de 2017, i serà
vigent fins la cobertura definitiva del lloc de treball. Essent la despesa màxima prevista
per a aquesta contractació durant aquest interval de l’any 2017 (Retribucions totals +
Seguretat Social Ajuntament) de 25.367,93 €, de conformitat amb l’informe jurídic emès a
l’efecte.
CINQUÈ. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent (SB 12004, CD 12100, CE 12101 i CP 15000), i respectant, en tot cas,
les 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.
SISÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de fons municipal i a al negociat de Recursos
Humans, i es notifiqui a la interessada.
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SETÈ. Que d’aquesta Resolució se’n doni coneixement al Ple de la corporació en la
primer sessió que tingui, així com es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província segons disposa l’article 94 del Decret 214/1990.

5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA.
Atès el procediment abreujat núm. 562/2016, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat per F. A. S., contra un acord de la Junta de
Govern Local de 17 d’octubre de 2016, 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. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 562/2016, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona interposat per F. A. S., 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.
5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE DOS ENCARREGATS PEL
PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2017.
Atès que el proper 1 de febrer de 2017, es posarà en marxa el primer grup del Pla
d’Ocupació Municipal 2017dedicat al manteniment i conservació dels espais públics i les
zones verdes del municipi.
Vist que el desenvolupament del Pla d’Ocupació Municipal 2017 comportarà la
contractació temporal de 50 persones en dos grups de 25 cadascun, la durada del
contracte serà de 6 mesos amb una jornada laboral del 70% i, així mateix, es
contractaran un màxim de 2 encarregats durant 6 mesos amb una jornada laboral del
80%.
Atès que per a dur a terme les tasques d’encarregat es va convocar una Borsa de Treball
i vista l’acta de la comissió de valoració dels candidats portada a terme el dia 18 de gener
de 2017, vist que el primer i el segon candidats han acceptat l’oferta de treball, 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.- Aprovar la contractació dels dos candidats que han obtingut major puntuació,
els Srs: M. À. S. M. i el Sr. J. C. H. A., com a encarregats dels Pla d’Ocupació Municipal
2017, perquè duguin a terme les tasques de coordinació dels diferents grups i actuacions.
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SEGON.- El període de contractació serà de 1 de febrer a 31 de juliol de 2017 amb un
contracte de treball de 32 hores setmanals (80%) i horari de dilluns a dijous de 8 a 14:30h
i els dilluns i divendres de 8 a 14h.
TERCER.- Les despeses d’aquestes contractacions per un import de 21.522,60 euros
s’imputarà a les partides 1424110 14300 ( 21.003,48 euros) i a la partida 15 92000
16000 ( un import de 519,12 euros) del vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a la intervenció municipal, l’EBAS i al SOCE, als efectes
oportuns.
5.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES PER
PARTICIPAR AL PRIMER GRUP DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2017.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2016
va aprovar les bases per a selecció i contractació laboral des treballadors del pla
d’ocupació municipal 2017.
Vista l’acta de la comissió de valoració del dia 18 de gener de 2017 sobre el procés de
selecció de 25 persones per tal de realitzar una acció formativa prèvia i accedir a un
contracte de treball amb data d’inici 1 de febrer de 2017, vist l’informe favorable de la
Intervenció municipal 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.- Aprovar la contractació candidats per formar part del primer període del Pla
d’Ocupació municipal 2017, d’acord amb el contingut de l’acta de la comissió de
valoració, que consistirà en una acció formativa prèvia i una contractació laboral temporal
de 6 mesos a temps parcial 70% de la jornada laboral)
SEGON.- Donar inici a l’acció formativa en Competències Clau ( habilitats personals,
habilitats socials i recerca de feina) i Prevenció de Riscos Laborals, amb un total de 40
hores que seran impartides pels propis tècnics municipals.
TERCER.- Contractar als candidats que hagin superat amb aprofitament el període
formatiu, per inicial el contracte laboral amb la categoria de peons ordinaris de serveis
generals, a temps parcial (70% de la jornada laboral) , durant un termini de 6 mesos
comprès entre el dia 1 de febrer al 31 de juliol de 2017
QUART.- Les despeses d’aquestes contractacions 199.218,00 s’imputarà a càrrec de les
partida 1424110 14300 ( 151.104,00 euros) i a la partida 1592000 16000 S.Social 48.114
euros) del vigent pressupost municipal.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acords a la Intervenció municipal, l’EBAS i al SOCE, als
efectes oportuns.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
EXTRAORDINARI DE SUPORT DE DOS EDUCADORS SOCIALS PER ALS CENTRES
OBERTS DEL MUNICIPI.
Atès que s’ha plantejat la necessitat de contractar el servei extraordinari de suport de dos
educadors socials per als centres oberts adscrits als serveis socials del municipi, per tal
de donar cobertura integral a les necessitats fonamentals i bàsiques dels infants i
adolescents més vulnerables.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la única
proposta presentada la de Fundació en Xarxa, per un import de 16.877 €, proposta que
s’ajusta a les condicions especificades en la sol·licitud de pressupost.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social, l’informe
de la Intervenció Municipal, i la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei
extraordinari de suport de dos educadors per als centres oberts del municipi.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Fundació en Xarxa el contracte del servei de prestació
de dos educadors socials per als centres oberts del municipi, per un import de 14.585,2 €
(IVA exclòs), per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament., i fixar la data
d’inici el 1 de febrer de 2017. Aquest import d’adjudicació està calculat en base a la data
real d’inici del servei.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017 14 23100 22699 AD 1567
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE
VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 20 de gener de 2016 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca per un import de
7.300,00.-€ (IVA inclòs) per la realització i organització de la XXXIV Trobada de Gegant i
Grallers de Vila-seca de 2016 (5.900,00.-€) amb una bestreta del 80% (4.720.-€) i pel
funcionament ordinari de l’entitat durant l’exercici 2016 (1.400,00.-€).
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Colla Gegantera i Grallers de
Vila-seca corresponents a l’organització de la realització de la XXIV Trobada de Gegants i
Grallers de Vila-seca i pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’exercici 2016.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Colla Gegantera i
Grallers de Vila-seca per un import de 4.750,73.-€ com a justificació per a la realització i
organització de la XXXIV Trobada de Gegant i Grallers de Vila-seca de 2016 i la
documentació corresponent al funcionament ordinari de l’entitat per un import de
1572.31.-€ aprovada per la Junta de Govern Local en data 20 de gener de 2016.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 4.750,73.-€ corresponent a l’organització de
la XXXIV Trobada de Gegant i Grallers de Vila-seca de 2016 i el pagament per un import
de 30,73.-€ un cop descomptat la bestreta atorgada del 80% (4.720.-00.-€) corresponents
a la justificació restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33002.48900 (O 31679)
del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 1.572,31.-€ corresponent al funcionament
ordinari de l’entitat durant l’any 2016 i el pagament per un import de 1400,00.-€
corresponents a la justificació restant de la subvenció, a càrrec de la partida
14.33014.48900 del vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2015.
Atès que l’empresa ENMA HOSTELERIA S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 2.000 euros, per a la contractació d’un treballador durant dotze mesos a
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jornada completa, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa ENMA HOSTELERIA 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 dotze mesos a jornada completa.
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 final de l’incentiu a concedir a l’empresa ENMA HOSTELERIA
S.L., en 750 euros per la contractació d’un treballador durant dotze 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
partida 14.24100.47000 (O-31680) del vigent pressupost municipal i, deixar sense efecte
la part de subvenció no justificada.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ENMA HOSTELERIA S.L.
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,

L’alcalde president,
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Adolf Barceló Barceló
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Josep Poblet i Tous
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