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

DATA:
LLOC:
HORARI:

19 de juny de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.15 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 12 DE JUNY DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 12 de juny de 2017, que
és aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 209/2017.
Atès el procediment abreujat núm. 209/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 2 de Tarragona, interposat per WABI PROPERTY AND
DEVELOPMENT SL, 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. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 209/2017, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona, interposat per WABI PROPERTY
AND DEVELOPMENT SL en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ DIRECTA D’UNA FINCA SITUADA AL
RAVAL DE LA MAR.
Vista la proposta de l’Alcaldia per a l'adquisició del 50% de la finca situada al Raval de la
Mar, formada per les parcel·les 26, 28 i 78 del polígon 8 de Vila-seca, propietat
d’INMOBILIARIA CAMO SL.
Vist l'escrit presentat pel Sr. F. H. L. en representació d’Inmobiliària Camo SL oferint la
venda de la finca de referència, així com l l'informe emès per l'arquitecte municipal en
relació a la valoració de la finca.
Vist que, d'acord amb el que disposa l'article 206.3b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de
abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, s’ha de
comunicar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe de fiscalització emès per la Intervenció 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. Aprovar l’adquisició del 50% proindivís de la finca situada al Raval de la Mar,
formada per les parcel·les 26, 28 i 78 del polígon 8 de Vila-seca, propietat d’INMOBILIARIA
CAMO SL, per import de 33.970,00 € amb càrrec a la partida 13.93300.62200 (AD-14868)
del Pressupost Municipal.
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SEGON. Sol·licitar al liquidador de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentals l’exempció dels impostos que graven la transmissió de la finca de referència.
TERCER. Donar d’altra a l’Inventari Municipal de Béns i Drets l’objecte de la present
adquisició, amb efectes de l’exercici en què es formalitzi la corresponent escriptura.
QUART. Facultar el Sr. alcalde-president per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris per a la formalització del present acord.
CINQUÈ . Notificar aquest acord als interessats i a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ D’OBRES.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES COMPRESES
A LA MEMÒRIA VALORADA PER AL CONDICIONAMENT DEL JARDÍ DEL CASTELL.

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 a la Memòria valorada per
al condicionament del jardí del Castell, realitzades per l’empresa ESTEVE FERRE
CONSTRUCTORA, SL.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’OBERTURA D’UNA RASA PER INSTAL·LAR
L’ESTESA DE CABLE PER REALITZAR UNA AMPLIACIÓ DE POTENCIA AL C. MAS
DE L’ABAT, PARCEL·LA F-138 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència municipal
per a l’obertura d’una rasa per instal·lar l’estesa de cable per realitzar una ampliació de
potencia al c. Mas de l’Abat, parcel·la F-138 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, així
com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per
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la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, la llicència municipal
d’obres 463/17 per a realitzar l’obertura d’una rasa per instal·lar l’estesa de cable per
realitzar una ampliació de potencia al c. Mas de l’Abat, parcel·la F-138 del Polígon
Industrial l’Alba de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- 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.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- 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.
8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI EQUINOCCI DE
MUNICIPAL PER REALITZAR UN GUAL PER ACCEDIR A L’APARCAMENT DE LA
FINCA UBICADA AL C. JOSEP CARNER, NÚM. 1 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Edifici Equinocci de llicència municipal
per a realitzar un gual per accedir a l’aparcament de la finca ubicada al c. Josep Carner,
núm. 1 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la
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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 Edifici Equinocci, la llicència municipal
d’obres 312/17 per a realitzar un gual per accedir a l’aparcament de la finca ubicada al c.
Josep Carner, núm. 1 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- 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.
2a.- El punt de llum afectat per l’ampliació del gual, no es podrà manipular per tercers.
Aquesta instal·lació, únicament pot ser manipulada per la empresa mantenidora de
l’enllumenat públic.
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.

C) SOL·LICITUD DEL SR. B. K. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ENDERROC DE
L’EDIFICI SITUAT AL C. ENRIC MORERA, NÚM. 4 DE LA PINEDA.
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Vista la sol·licitud del Sr. B. K. de llicència municipal per l’enderroc de l’edifici situat al c.
Enric Morera, núm. 4 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:
PRIMER.- Concedir al Sr. B. K., la llicència municipal d’obres 452/17 per l’enderroc de
l’edifici situat al c. Enric Morera, núm. 4 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. Caldrà tenir en compte les condicions generals aplicables a les
obres i enderrocs durant el període d’estiu.
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.
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8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
11a.- Si en el moment de presentar el certificat final de l’enderroc no s’ha iniciat la
tramitació de cap llicència de nova construcció en aquest solar, caldrà aportar una
memòria que indiqui les mesures que s’adoptaran per al tancament i conservació del
solar.
12a.- 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. 772566 79 de data 15.05.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

1.850,48 €
462,62 €

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

2.313,10 €

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.

D) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS SOLPINS DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL
PASSEIG PAU CASALS, NÚM. 112 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Solpins de llicència municipal per
l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 112 de La Pineda, així
com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per
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la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Solpins, la llicència municipal d’obres
127/17 per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al Passeig Pau Casals, núm. 112
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. Caldrà tenir en compte les condicions generals aplicables a les
obres i enderrocs durant el període d’estiu.
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.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
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9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de tramitar l’autorització per l’ocupació de la via
pública, si s’escau.
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. 772566 79 de data 15.05.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

14,10 €

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

14,10 €

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.

E) SOL·LICITUD DE LA MANCOMUNITAT TECAVI DE PRÓRROGA DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL CONCEDIDA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE LA
PISCINA DE L’EDIFICI SITUAT AL PASSEIG PAU CASALS, 81-83 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Mancomunitat Tecavi de pròrroga de la llicència municipal
concedida per les obres d’arranjament del paviment de la piscina de l’edifici situat al
Passeig Pau Casals, 81-83 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, on s’indica que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilaseca, de data 2 de maig de 2017, va concedir a Mancomunitat Tecavi la llicència
municipal d’obres número 319/17, per a l’arranjament del paviment de la piscina
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comunitària. La llicència indicada establia un termini de tres mesos per a començar les
obres, i de dotze mesos per a acabar-les.
L’article 189 del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, regula la caducitat de les llicències urbanístiques. L’apartat 4
d’aquest article estableix que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les
obres, i l’obtenen per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.
Atès que la llicència es va concedir en data 2 de maig de 2017 i establia un termini per a
iniciar les obres de tres mesos, la data límit per sol·licitar la pròrroga és el dia 2 d’agost
de 2017, i el termini màxim de pròrroga per a iniciar les obres és d’1,5 mesos. Atenent el
fet que l’inici de les obres hauria de coincidir amb plena temporada d’estiu, es considera
justificat l’endarreriment sol·licitat per a l’inici de les obres.
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 Mancomunitat Tecavi una pròrroga de la llicència municipal
319/17 per l’inici de les obres d’un mes i mig. El termini d’execució es manté en un any.
SEGON.- En la resta es mantenen les mateixes condicions de la llicència municipal 319/17
concedida en sessió de junta de govern de data 2 de maig de 2017.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A LA SUPERVISIÓ DE LA REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017,
expedient 46/2017, es va adjudicar la contractació del servei d’assistència tècnica per a la
supervisió de la regeneració de la platja de La Pineda, a SENER INGENIERÍA Y
SISTEMAS SA, amb NIF A 48024723, amb una vigència de tres anys, prorrogable per un
any més i per import de 4.961,00 €, IVA inclòs, anuals.
Vist l’escrit presentat davant el Registre General d’entrades d’aquest Ajuntament en data 16
de maig de 2017 (RE 2017003714) pel Sr. X. P., en rep. SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS
SA, amb NIF A48024723, com a adjudicatari del contracte d’assistència tècnica per a la
supervisió de la regeneració de la platja de La Pineda, en el que sol.licita una ampliació del
contracte d’assistència tècnica per a la supervisió de la regeneració de la platja de La
Pineda.
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Atès que la clàusula 28 del plec de clàusules tècniques i administratives que regeix el
contracte de supervisió de la regeneració de la platja contempla la possibilitat d’ampliació
fins un màxim del 20% del valor inicial del contracte.
Atès que per motius d’interès públic, motivades per raons sobrevingudes no previstes
inicialment (agents meteorològics) es fa necessària l’ampliació d’aquest contracte, i en virtut
del que estableix l’article 219 del RDL 2/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text
refós de la llei d’urbanisme, 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 l’ampliació del servei d’assistència tècnica per a la supervisió de la
regeneració de la platja de La Pineda, per import de 4.961,00 € IVA inclòs, que realitzarà
l’empresa SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS SA, amb NIF A48024723 a càrrec de la
partida 2017.13.17200.21000 DC-15047 del pressupost municipal.
SEGON. Notificar el present acord a l'empresa, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de
Serveis Generals.
5.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 30/05/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4119 una
declaració responsable d’inici de l’activitat d'oficina i magatzem d'empresa instal·ladora
ubicada al cr Isaac Albeniz, 4 local 3 de la Pineda, presentada per ELECTRICITAT
FRANC DOBLAS SL amb NIF B43741909, expedient número 476/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, 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. Prendre raó de la declaració responsable de l’activitat d'oficina i magatzem
d'empresa instal·ladora de la qual n’és prestador ELECTRICITAT FRANC DOBLAS SL,
ubicada al cr Isaac Albeniz, 4 local 3 de la Pineda. Expedient número 476/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per ELECTRICITAT FRANC DOBLAS SL per a
l’exercici de l’activitat d'oficina i magatzem d'empresa instal·ladora.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 590,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766220), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 05/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4321 una
declaració responsable d’inici de l’activitat de venda de souvenirs, roba i articles esportius
ubicada al cr Muntanyals, 5 local 3 de la Pineda, presentada pel Sr. S. D., expedient
número 475/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, 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. Prendre raó de la declaració responsable de l’activitat de venda de souvenirs,
roba i articles esportius de la qual n’és prestador el Sr. S. D., ubicada al cr Muntanyals,
5 local 3 de la Pineda. Expedient número 475/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada pel Sr. S. D. per a l’exercici de l’activitat de venda de
souvenirs, roba i articles esportius .
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 577,50€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772821), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

12

C) En data 12/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4597 una
declaració responsable d’inici de l’activitat d'acadèmia de reforç ubicada a l'av Verge de
Montserrat, 48 local 1 de Vila-seca, presentada pel Sr. A. M. V., expedient número
471/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, 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. Prendre raó de la declaració responsable de l’activitat d'acadèmia de reforç de
la qual n’és prestador el Sr. A. M. V., ubicada a l'av Verge de Montserrat, 48 local 1 de
Vila-seca. Expedient número 471/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada pel Sr. A. M. V. per a l’exercici de l’activitat d'acadèmia
de reforç.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 265,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.791670), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
D) En data 21/09/2016 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 6241 una
declaració responsable d’inici de l’activitat de venda de fruita, verdura, carnisseria,
queviures i drogueria ubicada al cr Tarragona 10 de Vila-seca, presentada pel Sr. A. E.
H., expedient número 660/2016.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
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Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, 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. Prendre raó de la declaració responsable de l’activitat de venda de fruita,
verdura, carnisseria, queviures i drogueria de la qual n’és prestador el Sr. A. E. H.,
ubicada al cr Tarragona 10 de Vila-seca. Expedient número 660/2016.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada pel Sr. A. E. H. per a l’exercici de l’activitat de venda de
fruita, verdura, carnisseria, queviures i drogueria.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 470,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.765866), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

E) En data 19/05/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 3850 una
declaració responsable d’inici de l’activitat d'oficina i magatzem de maquinària d'hosteleria
ubicada a l'av Verge de Montserrat, 36 local 1 de Vila-seca, presentada pel Sr. J. M. G.,
expedient número 400/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, 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. Prendre raó de la declaració responsable de l’activitat d'oficina i magatzem de
maquinària d'hosteleria de la qual n’és prestador el Sr. J. M. G., ubicada a l'av Verge de
Montserrat, 36 local 1 de Vila-seca. Expedient número 400/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada pel Sr. J. M. G. per a l’exercici de l’activitat d'oficina i
magatzem de maquinària d'hosteleria .
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 448,13€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772533), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DELS PREMIS DE LA II EDICIÓ DEL
CONCURS D’ESCULTURES AMB LLIBRES DE L’AJUNTAMENT.
Ates que en data 3 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar la realització i
les bases per a la realització del II Concurs d’Escultures amb Llibres de l’Ajuntament de
Vila-seca en col·laboració de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, que regulen la dotació
de premis en les diferents categories i vista l’acta del jurat reunit a Vila-seca, el dia 4 de
maig de 2017.
Vist els informes de consignació pressupostària signat per l’interventor 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 el pagament dels premis de la I edició II Concurs d’Escultures amb
Llibres de l’Ajuntament de Vila-seca en col·laboració de l’Escola d’Art i Disseny de
Tarragona realitzat durant l’any 2017 per un import de 1750,00.-€ segons figura a l’acta
del jurat de data 4 de maig de 2017, que anirà a càrrec de la partida 14 33000 22609 del
pressupost per a l’exercici de 2017.
SEGON.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I JUSTIFICACIÓ DEL 100% I
PAGAMENT DEL 20% RESTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ
COMISSIÓ DE CARNAVAL DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 06 de febrer de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca (G55610331) per un
import de 17.000,-€ per la organització i realització de les activitats de Carnaval de 2017.
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Atesa la concessió a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca d’una bestreta del
80% d’aquesta subvenció, per fer front a les despeses prèvies a la realització de les
activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Comissió de Carnaval de Vilaseca corresponents a l’organització de les activitats de Carnaval de Vila-seca 2017.
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 Comissió de Carnaval de
Vila-seca amb NIF G55610331 per un import de 27.755,05.-€ com a justificació de la
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 06 de febrer de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 17.000,00.-€ i el pagament de 3.400.-€
corresponents al 20% restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33019.48900 O14614 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament gas natural realitzat per GAS NATURAL SDG SA,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles, relacionades a l’Annex
1 SG i d’acord amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació pressupostària adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 1.175,86 €, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADO 13967 del vigent pressupost municipal.
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SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.175,86 €
d’acord amb l’annex 1 SG, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 13967 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de GAS NATURAL SDG, S.A, amb NIF A08431090, segons el detall que figura
en la pròpia relació continguda en l’Annex 1 SG.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU DE REALITZACIÓ DE LA FESTA DE SANT JOAN DE LA
PLANA 2017.
Atès que com en anys anteriors es celebraran al nucli de La Plana els actes de la Festa
de Sant Joan amb un programa d’activitats lúdiques i culturals.
Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de les
festes de Sant Joan al nucli de la Plana, del 10 al 25 de juny i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la programació de la festa de Sant Joan al nucli de La Plana, del 10 al
25 de juny de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar a
terme l’esmentada activitat per 21.058,26 € (iva inclòs), amb càrrec a la partida 14 92400
22609, A 14955 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i
Pujals per la signatura dels contracte corresponents.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7è. ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORES A L’ESCOLA TORROJA MIRET, ESTIU 2017.
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Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres d’arranjament i millores a l’Escola Torroja i Miret de Vilaseca, donat que cada any es realitzen treballs de manteniment a les escoles durant
l’estiu, per poder facilitar la realització de les obres sense alumnat.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Cyra Salou, SA
per un import de 13.448,00 € (IVA exclòs).
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 jurídic, l’informe de la Intervenció 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.- Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres d’arranjament i millores
a l’Escola Torroja i Miret de Vila-seca, a l’estiu 2017.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Cyra Salou SA el contracte menor d’obres
d’arranjaments i millores a l’Escola Torroja i Miret de Vila-seca, per l’estiu 2017, per un
import de 13.448,00 €, més 2.824,08 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 16.272,08 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.32000.63900 ADRC15187 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORES A L’ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ, ESTIU
2017.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres d’arranjament i millores a l’Escola Sant Bernat Calvó,
donat que cada any es realitzen treballs de manteniment a les escoles durant l’estiu, per
poder facilitar la realització de les obres sense alumnat.
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Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Cyra Salou, SA
per un import de 22.960,00 € (IVA exclòs).
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 jurídic, l’informe de la Intervenció 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.- Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres d’arranjament i millores
a l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, a l’estiu 2017.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Cyra Salou SA el contracte menor d’obres
d’arranjaments i millores a l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, per l’estiu 2017, per
un import de 22.960,00 €, més 4.821,60 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 27.761,60 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.32000.63900 ADRC15188 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE LA
BORSA DE TREBALL D’AGENTS INTERINS PER A COBRIR VACANTS I
SUBSTITUCIONS EN LLOCS DE TREBALL DEL COS DE POLICIA LOCAL DE VILASECA.
La Junta de Govern Local de 22-5-2017 va declarar l’existència de necessitats justificades
per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a
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 sessió de 29-7-2016.
Atès que es tracta de cobrir, inicialment, tres places d’agent interí del total de sis llocs
consignats econòmicament en el pressupost 2017, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 26-11-2017. les quals no han pogut ser cobertes amb l’anterior borsa
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d’agents interins de l’any 2016, per renúncia o no disponibilitat temporal del seus
integrants.
En l’acord de 22-5-17 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 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. 101, de 26-5-17, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a
la web municipal i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir del mateix dia.
Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció
esmentat.
Atès que l’Acta de data 9-6-2017 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 el vigent article 20.Dos LPGE 2016 (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
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 2017, aprovada pel Ple en
sessió de 26-11-2016, hi figuren consignades 6 places d’agents interins (dedicació
parcial) (Grup C-2), i en la Relació-Catàleg de Llocs de Treball de l‘Ajuntament s’hi
preveu la disposició de 6 agents interins d’estiu, prestant serveis per un termini de 4
mesos, amb les dotacions pressupostàries corresponents.
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 atesa
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 existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir el servei
de reforç de vigilància de les platges i litoral marítim, temporada estiu 2017, mitjançant la
contractació de sis (6) agents funcionaris interins. Places que es consideren prioritàries i
afecten al funcionament d’un servei públic essencial.
SEGON. Aprovar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador en l’Acta de 96-2017, en el procediment de selecció de la borsa de treball convocat per la Junta de
Govern Local en sessió de 22-5-2017, que han superat les proves selectives, classificats
per ordre descendent conforme la puntuació final obtinguda, segons relació que figura a
l’expedient.
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El candidat classificat en primera posició ha desistit en la incorporació.
TERCER. Aprovar la contractació, com a agents interins de la Policia Local (Grup C-2),
adscrits al servei de vigilància de platges estiu 2017, dels senyors:
-

W. D. S.
A. J. C. S.
A. R. F.

Tots ells provinents de la vigent 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 els candidats a qui, segons l’odre de la crida, els correspon la seva
designació.
QUART. Aprovar la contractació, com a agents interins de la Policia Local (Grup C-2),
adscrits al servei de vigilància de platges estiu 2017, dels senyors:
-

D. Á. S.
I. P. I.
L. M. M.

Tots ells provinents de la vigent borsa d’interins constituïda el 9-6-17 pel Tribunal
qualificador del procés selectiu convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 22-517, per ser els candidats a qui, segons l’odre de la crida, els correspon la seva
designació.
CINQUÈ. 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 Primer, fent constar que, en cap cas, les persones que es contractin passaran a
formar part de la plantilla de personal de l’Ajuntament.
SISÈ. Autoritzar les despeses pertinents, per un import màxim de 59.367,30 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 departament de Governació i Règim Intern, i respectant, en tot
cas, les disponibilitats pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb l’informe del
responsable de l’Àrea de Governació i els límits i quanties establerts en l’art. 25 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril.
SETÈ. Aquests nomenaments tindran efectes a partir del dia 20 de juny de 2017, i serà
vigent fins tot el dia 15 d’octubre de 2017.
VUITÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de
l’Ajuntament, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret
214/1990.
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NOVÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en
desenvolupament del present acord.

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,

Adolf Barceló Barcelo

Josep Poblet i Tous
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