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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 de març de 2018
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 Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general

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 LES ACTES DE LES SESSIONS REALITZADES ELS
DIES 5 DE MARÇ DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 5 de març de 2018.
2n. DESPATX D’OFICI.

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

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DE L’EXERCICI
2017.
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A) Vista la declaració presentada per CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SAU ( R. E. Núm.
0357, de 18-01-2018) on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents a l’exercici 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-183 de la Intervenció General de data 05-032018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, 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 liquidació núm. 802192, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic de l’exercici de 2017, per import de 30.039,66 €, a
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, SAU, NIF: A-28142552, com a empresa subministradora
de serveis públics, partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a CEPSA GAS Y
ELECTRICIDAD SAU, junt amb la liquidació corresponent.
B) Vista la declaració presentada per CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA SA ( R.
E. Núm. 0712, de 31-01-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents a l’exercici 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22-02-2018.
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Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-184 de la Intervenció General de data 05-032018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Aprovar la liquidació núm. 802193, corresponent a la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic de l’exercici de 2017, per import de 114,88€, a
CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA SA, NIF: A-25445131, com a empresa
subministradora de serveis públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost
municipal.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DEL QUART
TRIMESTRE DE 2017.

A) Vista la declaració d’ingressos presentada NEXUS ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 0488, de
24-01-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al quart
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-169 de la Intervenció General de data 1-032018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

3

PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 802074, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 144,10€,
a NEXUS ENERGIA S.A., NIF: A-62332580, com a empresa subministradora de serveis
públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a NEXUS ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.
B) Vista la declaració d’ingressos presentada ZELTRIA ENERGIA SL ( R. E. Núm. 0516, de
25-01-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al quart
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-167 de la Intervenció General de data 1-032018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables 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 liquidació núm. 802071, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 241,01€
a ZELTRIA ENERGIA SL, NIF: B-73727927, com a empresa subministradora de serveis
públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ZELTRIA ENERGIA
SL, junt amb la liquidació corresponent.
C) Vista la declaració d’ingressos presentada ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SLU
( R. E. Núm. 0370, de 18-01-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
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D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-02-2018.
1-03-2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables 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 liquidació núm. 802073, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 101,32 €
a ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SLU, NIF: B-83393066, com a empresa
subministradora de serveis públics, partida 20201.93100.33200, del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGYA VM
GESTION DE ENERGIA SLU, junt amb la liquidació corresponent.
D) Vista la declaració d’ingressos presentada FACTOR ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 0586,
de 26-01-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-02-2018
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-166 de la Intervenció General de data 1 de
març de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
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assenyalen com a indelegables 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 liquidació núm. 802075, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 145€, a
FACTOR ENERGIA S.A., NIF: A-61893871, com a empresa subministradora de serveis
públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a FACTOR ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA TAXA
PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DELS EXERCICIS 2016 I 2017.
Atès que en data 5-11-2014 la Junta de Govern Local va concedir a PROHOTELES
SALOU SAU amb CIF A-08225179 la llicència municipal d’obres núm. 600/14 per a la
reforma de la planta baixa de l’Hotel Donaire Park, ubicat al c. Vaporet núm. 1, on d’acord
amb el projecte presentat existeixen 5 habitacions més.
Atès que la data del certificat final d’obra és de data 30 d’abril de 2015.
Segons s’ha comprovat per la gestió d’ingressos que l’Hotel Donaire Park, a nom de
PROHOTELES SALOU SAU, tributa en concepte de taxa d’escombraries per 410
habitacions, i des del 30 d’abril de 2015, existeixen 5 habitacions més, que han de tributar
a partir de 1 de gener de 2016, amb la tarifa de 70,5€ més per habitació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 02-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-162 de la Intervenció General de data 01-032018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables 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 liquidació complementària de la taxa per escombraries domiciliàries
al titular de l’hotel, PROHOTELES SALOU SAU amb CIF A-08225179 i número fix
91018567 i núm. de rebut 0002, per un import de 705€ (352,5€ per l’exercici 2016 i
352,5€ per l’exercici 2017), a la partida pressupostària 16210.50402.30200.
SEGON.- Modificar en el padró d’escombraries domiciliàries a efectes de l’exercici 2018 i
següents, la quota tributària del rebut a nom de PROHOTELES SALOU SAU, i núm. fix
91018567.
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TERCER. Notificar el present acord a l’interessat, a BASE-gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LAR I DATAR A BASE UN REBUT DE LA
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE LOCALS COMERCIALS.
Vist l’escrit de BASE, Gestió d’ingressos (R.E. núm. 8602 de 07/12/2017) pel qual ens
trasllada sol·licitud de BANCO DE SABADELL, SA per tractar-se d’una qüestió
competència de l’Ajuntament, on es demana l’anul·lació del rebut de la taxa
d’escombraries de l’activitat d’oficina bancària al c. de la Riera, núm.1, per baixa de
l’activitat per rescissió del contracte de lloguer del local.
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, es comprova que en el local
de referència existeix una altra activitat a efectes de l’exercici 2017 i que l’activitat
d’oficina bancària es va donar de baixa el 04/04/2016.
Atès que s’ha comprovat que BANCO DE SABADELL, SA, té pendent de pagament el rebut
corresponent a l’exercici 2017 primera fracció, per un import de 187,50 € més el recàrrec
corresponent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-153 de la Intervenció General de data 27-022018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- ANUL·LAR i DATAR de BASE-Gestió d’ingressos, el rebut corresponent al
primer termini de l’exercici 2017, de la taxa per recollida d’escombraries de locals
comercials següent:
NIF

SUBJECTE PASSIU

A08000143

BANCO DE SABADELL SA

CLAU
DE
COBRAMENT
790-2017-01-0771214

IMPORT PRINCIPAL
187,50€

SEGON.- Donar de baixa del padró de la taxa de recollida d’escombraries de locals
comercials, a efectes 1 de gener de 2018, els rebuts corresponents a l’exercici 2018, per
baixa de l’activitat.
TERCER- Notificar la present resolució a BANCO DE SABADELL, SA, a BASE-Gestió
d’ingressos i a la Intervenció municipal de fons.
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3.5 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 ha 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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7/03/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-199 emès per la Intervenció
General de data 7/03/2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2018000107), per import de 183.393,97 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis 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 gestor del servei que
les ha originat i acrediten la realització de la prestació.
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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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7/03/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-198 emès per la Intervenció
General de data 7/03/2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència OF2018000113), per import de 74.399,34 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

C) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis 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 gestor del servei que
les ha 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
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prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7/03/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-196 emès per la Intervenció
General de data 7/03/2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència OF2018000114), per import de 469.833,06 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER
ARRANJAMENT DE FAÇANA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar aquest assumpte pendent per a
un millor estudi. Els regidors membres en resten assabentats.
4.2
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER
ARRANJAMENT DE FAÇANA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar aquest assumpte pendent per a
un millor estudi. Els regidors membres en resten assabentats.
4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA PER RESTAURAR LA LEGALITAT URBANÍSTICA
EN L’EXPEDIENT 388/17 DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT
PER REALITZAR OBRES AL POLÍGON 39, PARCEL.LA 2, DE TERME MUNICIPAL.
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En data 05 de març de 20188 el Sr. J. S. E., en representació de la Sra. M. E. M.,
presenta escrit al Registre General d’entrada, RE2018000682 en el qual sol·licita que se
li concedeixi un termini de 2 mesos per al desmuntatge dels elements objecte d’enderroc
indicats en el punt quart de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de desembre de
2018 i un termini de tres mesos per a la presentació del projecte de legalització indicat en
el punt cinquè del mateix acord.
Vit l’informe emès per l’arquitecte municipal en el que manifesta que els períodes de
pròrroga sol·licitats es consideren proporcionats a les tasques que cal dur a terme i a la
documentació tècnica i projectes que cal redactar.
NORMATIVA URBANÍSTICA I ORDENANCES APLICABLES.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, (TRLU).
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
(RLU)
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística. (RPLU).
- Pla General d’Ordenació Urbana de Vila-seca.
- Text Refós de les Normes Urbanístiques del Planejament General del terme municipal
de Vila-seca (DOGC Núm.4905 de 15/06/2007)
- Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat per Acord GOV/4/2010, de 12 de
gener, en endavant PTPCT.
Vistos els antecedents obrants 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.- Atorgar a la Sra. M. E. M. una pròrroga de 2 mesos per al desmuntatge dels
elements objecte d’enderroc indicats en el punt quart de l’acord de la Junta de Govern
Local de 18 de desembre de 2018 i un termini de tres mesos per a la presentació del
projecte de legalització indicat en el punt cinquè del mateix acord.
SEGON.- Transcorregut el termini atorgat sense haver restaurat la legalitat urbanística
i/o sense legalitzar les basses i els porxos (b.1) i (d) s’aprovarà l’execució subsidiària dels
treballs de restauració de la legalitat urbanística.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. M. E. M.

B) PROPOSTA D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 732/2017 D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT
PER ORDENAR LA NETEJA DE LA PARCEL.LA ZR-9 DEL PP-VI-1, DE VILA-SECA.
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En data 20 de setembre de 2017, per resolució de l’Alcaldia s’incoa expedient d’ordre
d’execució dictat a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL per ordenar la neteja
de la parcel.la ZR-9, del PP-VI-1, de Vila-seca.
Vist l’informe de l’inspector municipal de data 2 de març de 2018, indicant que s’ha
procedit a la neteja de la parcel.la.
Vist que en la tramitació de l’expedient s’han observat totes les prescripcions legals que li
són d’aplicació, i vista la proposta formulada per la Regidora de Serveis al Territori, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 732/2017 d’ordre d’execució dictat a SABADELL
REAL ESTATE DEVELOPMENT SL, per ordenar la neteja de la parcel.la ZR-9, del PPVI-1, per haver donat compliment a l’ordre de neteja, d’acord amb l’informe de l’inspector
municipal de 2 de març de 2018.
SEGON. Notificar aquest acord a SABADELL REAL ESTATE DEVELOPEMENT SL.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EFECTUAR L’ABONAMENT DEL 2N 50% DE
L’EXERCICI 2016 DEL SERVEI SUPRA MUNICIPAL DE RECOLLIDA D’ANIMALS
ABANDONATS.
Atès el conveni de col·laboració que regula el servei de recollida de gossos i altres
animals abandonats vius o ferits, formalitat el 10 de maig de 2005 entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, pel qual aquest últim delega el
servei supra-municipal de forma indefinida el servei de recollida de gossos i altres
animals abandonats vius o ferits.
Atès que el finançament del servei es du a terme utilitzant la següent fórmula: el 100% de
les despeses es repartiran entre tots els municipis afectes al mateix, un 50% en funció
dels habitants del municipi i l’altra 50% a la finalització de cada exercici, en funció dels
animals recollits.
Atesa la nota de càrrec V1-2016 formulada pel Consell Comarcal del Tarragonès,
justificant i indicant l’ import que correspon assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en
concepte del segon semestre (50%) de l’exercici 2016, elaborat en funció del nombre
d’animals recollits.
Atès l’informe de fiscalització12-2018-149* de data 28 de febrer de 2018 amb objeccions no
suspensives emès per la Intervenció de fons de l’Ajuntament.
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Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 1 de març de 2018, que manifesta
la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la despesa és la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia en decret de 30/6/2015.
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. Aprovar la despesa per import de 3.944,44 € i el seu pagament a favor del Consell
Comarcal del Tarragonès, amb NIF: P-9300002-D, nota de càrrec:V1-2016, relatiu al segon
50% de l‘anualitat 2016 que correspon assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en funció dels
animals recollits, d’acord amb la clàusula tercera del conveni de col·laboració formalitzat el
10 de maig de 2005, del servei de recollida de gossos i altres animals abandonats vius o
ferits.
L’ esmentat import serà ingressat mitjançant transferència al compte corrent del Consell
Comarcal del Tarragonès (Catalunya Caixa ES80-0182-5634-1802-0151-6416), amb càrrec
a la partida 2018.50501.31100.22700 – i en l’operació ADO 4760 del vigent pressupost.
SEGON. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció de
Fons Municipal.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DIPOSITADA PER RESPONDRE DE L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
DIVERSES MÀQUINES FOTOCOPIADORES.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 21-1-2013, es va
adjudicar a l’empresa Xerox España, SA (CIF A-28208601) el contracte de
subministrament d’equips multifunció, la instal·lació i configuració dels mateixos en equips
de client, així com el corresponent servei de manteniment i el subministrament de
consumibles.
El termini d'execució del contracte es va fixar en 5 anys, essent la data de venciment el
31-12-2017.
Per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu, l’adjudicatària
va dipositar en la Tresoreria Municipal la garantia definitiva d’aquest contracte, de
conformitat amb la carta de pagament Operació número 201300000610, de data
16/1/2013, mitjançant aval bancari emés pel Banco Español de Crédito SA., inscrit en el
Registre Especial d’Avals amb el número 0030-1518-05-0153135-211, per import de
7.936,25 euros.
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Atès que de conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert
satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la resolució del
contracte sense culpa del contractista.
Atès que les clàusules 17a i 21a del PCA de la licitació, aprovat per la Junta de Govern
Local de 29-10-2012, va establir que el termini de garantia finalitzava a l’acabament de la
vigència del contracte. Per aquest motiu, trobant-se el contracte finalitzat i atenent a la
bona execució de la prestació i al fet que no hi ha responsabilitats pendents per part de
l’adjudicatària, procedeix el retornament de les fiances dipositades per l’empresa
adjudicatària.
Atès l’escrit (RE 1410/17 de 23-2-18) presentat per l’empresa Xerox España, SA,
demanant la devolució de la garantia definitiva constituïda per a l’adjudicació del
procediment esmentat.
Atès l’informe jurídic favorable a la devolució, emès per la prefectura del servei amb data
26/2/2018.
Atès l’informe de la prefectura del servei i l’Annex FPE CON_13, de data 26-2-18.
Vist l’informe de Tresoreria DT-58-18, de data 1-3-2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30-6-2015, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a l’Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la LRBRL 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a
l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Vist tot el que antecedeix 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 liquidació del contracte subscrit amb Xerox España, SA (CIF A28208601), per a respondre del les obligacions derivades del contracte d’adjudicació del
subministrament equips de client, així com el corresponent servei de manteniment i el
subministrament de consumibles, anys 2013 a 2017 (Exp. Gov.652/12).
SEGON. Acordar la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’adjudicatària per
respondre del compliment del contracte citat, i autoritzar-la a retirar el dipòsit de
7.936,25,00 € efectuat en la Tresoreria Municipal amb data 16/1/2013.
TERCER. Comunicar a la Tresoreria Municipal de de Fons i a l’adjudicatària el contingut
del present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments comptables
oportuns.
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5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
El dia 20/10/17 el Sr. D. V. M. (RE 7441), formula reclamació de responsabilitat
patrimonial per danys materials causats el dia 18/10/17al vehicle turisme Citroën C2,
matrícula 6873-CWF, els quals imputa al funcionament anormal dels serveis municipals.
La reclamació del Sr. V. ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i conté els elements indispensables
per a iniciar la tramitació.
El reclamant ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos: Pressupost de reparació efectuat per Automóviles Gracicar, SA, de
data 19/19/2017, indicant la quantia indemnitzatòria reclamada per import de 1.367,72 €.
Sense aportar el permís de circulació del vehicle.
De l’informe de novetats efectuat per la Policia Local el dia 18/1072017 (00:15 h) es
desprèn clarament que la reclamació és infundada.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Fiatc mutua de seguros y Reaseguros a Prima Fija
Atès que el 6-11-17 (RS 4393, de 30-10-17) es va notificar formalment al Sr. Valiente la
providència de l’instructor de data 30-10-17 d’obertura del període de proves, sense que
havent transcorregut el termini hàbil concedit, la part reclamant hagi aportat l’expedient
altres documents del seu interès ni cap de les proves requerides per l’instructor, ni
proposat altres mitjans de prova per a la justificació determinant de l’existència de la
relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el funcionament
del servei públic imputat.
Atès que la providència de l’instructor de 30-11-17advertia preventivament de què
l’acusació o la denúncia falsa (aplicable als que amb coneixement de la falsedat o
temerari menyspreu a la veritat, imputaren o simularen fets, si aquesta imputació es fes
davant funcionari judicial o administratiu) es castiguen d’acord amb l’article 456.1 del Codi
Penal vigent.
Atès que s’ha practicat l’informe considerat necessari -Policia Local-, per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals hagi de
pronunciar-se la resolució del procediment. Del qual s’ha de concloure que ha d’apreciarse la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la insuficient activitat
probatòria ja referida, no s’acredita cap relació causal entre el funcionament normal del
servei i els perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació
formulada), motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de
aplicació, si escau la seva desestimació.
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Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment, de criteri desestimatori
de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el funcionament del servei
públic i l’accident patit pel vehicle matrícula6873-CWF.
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. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel senyor D.
V. M. (RE 741, de 20/10/17), Exp. RP/GOV/791/2017, per no donar-se la relació de
causalitat entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és
requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva
tal com estableix l’art. 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del
present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada mitjançant la representació
jurídica designada a l’efecte per al seu coneixement, amb indicació dels recursos que
contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del mediador d’assegurances.
5.4 VALIDACIÓ, SI ESCAU, DEL SUBMINISTRAMENT I DE DESPESA RELATIU A
DUES FACTURES DE GENER DE 2018 DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT
AMB DESTINACIÓ ALS VEHICLES DE SEGURETAT I DE SERVEIS GENERALS.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local, de 27 de novembre de 2017, es va
resoldre iniciar la licitació del contracte de subministrament de carburant amb destinació
als vehicles i maquinària municipal (expedient núm. 759/2017) i que es troba, actualment,
en fase pendent d’adjudicació (requeriment).
Atès que aquest contracte inclou el subministrament de gasoil A, benzina sense plom 95 i
benzina sense plom 98 per als vehicles i maquinària procedents dels serveis generals,
seguretat i serveis logístics municipals, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries, del pressupost municipal vigent:
50402.15320.22103: COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS LOGÍSTICS
50402.92000.22103 : COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS GENERALS
50402.13200.22103 : COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT

Atès que es tracta d’un subministrament imprescindible per al funcionament ordinari dels
serveis esmentats, que no es pot deixar de prestar mentre duri la tramitació de l’esmentat
expedient de contractació.
Atesa l’existència de dues factures pendents, presentades pel proveïdor ENERGIA Y
SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA,
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corresponents al subministrament de carburant, del mes de gener de 2018, per als
vehicles de seguretat i de serveis generals de l’Ajuntament de Vila-seca, que
ascendeixen 372,70€ (IVA inclòs) i 144,50€ (IVA inclòs), respectivament, i que han estat
conformades, el dia 6 de febrer de 2018.
Atenent que l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, determina la possibilitat que la falta de
reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la
mateixa mitjançant l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 6 de febrer de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm. de la Intervenció General 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.- Validar el subministrament de carburant, efectuat durant el mes de gener de
2018, als vehicles de seguretat i de serveis generals de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Validar les despeses que s’esmenten més amunt, corresponents al
subministrament de carburant per als vehicles de seguretat i de serveis generals, durant
el mes de gener de 2018, per import de 372,70€ (IVA inclòs) i 144,50€ (IVA inclòs),
respectivament, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del pressupost
2018, i en execució de la gestió de la despesa corresponent ja que aquesta no suposa
cap limitació per liquidar les restants obligacions:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
50402.13200.22103 : COMBUSTIBLE VEHICLES
SEGURETAT
50402.92000.22103 : COMBUSTIBLE VEHICLES
SERVEIS GENERALS

FACTURA NÚM.

IMPORT

18E0000703

372,70€, IVA inclòs

18E0000702

144,50€, IVA inclòs

TERCER.- Aprovar les factures núm. 18E0000703 i 18E0000702, presentades per
ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTA
CORPORACIÓN, SA, amb NIF A-43.058.924 corresponents al subministrament de
carburant per als vehicles de seguretat i de serveis generals de l’Ajuntament de Vila-seca,
durant el mes de gener de 2018, per import de 372,70€ (IVA inclòs) i 144,50€ (IVA
inclòs), respectivament, i que han estat conformades el 6 de febrer de 2018.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PEL FOMENT DE
LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS DE L’ANY
2016 PER PART DE “SERVEIS MANCOMUNATS D’INCINERACIÓ DE RESIDUS
URBANS”.
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En data 16 d’octubre de 2017 (núm. RE 7316) es notifica a l’Ajuntament de Vila-seca la
Resolució del President de la Mancomunitat per la qual s’aprova la convocatòria per a
l’any 2016 de les subvencions per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica
dels residus sòlids urbans, adreçades als ajuntaments membres de la pròpia
Mancomunitat, amb una dotació màxima de 100.000€ del pressupost 2017, juntament
amb les Bases Reguladores de la subvenció.
Per acord de la Junta de Govern Local, de 18 de desembre de 2017, s’acorda sol·licitar a
la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus
Urbans” l’acolliment a la convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, núm. 198, de 13 d’octubre de 2017, relativa a la subvenció pel foment de la
recollida de la fracció orgànica de residus municipals de l’any 2016 dels ajuntaments
mancomunats, així com aprovar el document tècnic justificatiu de l’esmentada subvenció,
per un import total de 20.511,60€.
En data 20 de desembre de 2017, es dóna trasllat de l’esmentat acord a la Mancomunitat
d’Incineració, així com de tota de la documentació justificativa prevista en les Bases
Reguladores (núm. registre entrada Mancomunitat 2017/50).
En data 30 de gener de 2018, ha estat notificada a l’Ajuntament de Vila-seca (RE núm.
627) la Resolució del President de la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats
d’Incineració dels Residus Urbans, en la qual es concedeix a l’Ajuntament de Vila-seca la
totalitat de la subvenció sol·licitada i que ascendeix 20.511,60€. S’adjunta la Resolució
com Annex.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 5 de febrer de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-170* de la Intervenció General de data 1 de
març de 2018 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. Acceptar la Resolució del President de la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis
Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans”, amb NIF P-4300004A, de 29 de gener
de 2018 (RE núm.627, de 30 de gener), per la qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilaseca l’import íntegre de la subvenció sol·licitada, que ascendeix 20.511,60€, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 50402.16210.46300 : subv. mancom. incineració foment
recollida orgànica, del pressupost municipal vigent.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
5.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CESSIÓ D’UN NÍNXOL DE PROPIETAT
PARTICULAR.
Vist l'escrit presentat pel Sr. A. M. S., oferint la cessió del nínxol núm. 587, de 2a classe,
fila 3a propietat del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i vist el dictamen
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emès per la Comissió informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 587, de 2a classe, fila 3a del Cementiri
Municipal, a nom del Sr. A. M. S. i traslladar, si cal, les seves restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i a datar els rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord al Sr. A. M. S. al Conserge del Cementiri i a la Intervenció
municipal.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TARGETES D’ARMES DE
CATEGORIA 4A.

A) El 12 de gener de 2018, el Sr. J. C. G. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targetes d’armes de categoria 4a, del tipus 4.2 i la baixa d una arma de categoria 4a.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Examinada la documentació que acompanya a la sol·licitud, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 105.1 del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament d’Armes.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J.C. G.les targetes d’armes de categoria 4a, tipus 4.2 següent:
Categoria 4
Tipus 4.2
Pistola:
Marca: PARDINI K12
Calibre: 4,50 mm.
Sèrie núm. SL3276
Categoria 4

19

Tipus 4.2
Pistola:
Marca: AIR ARMS S500 EXTRA
Calibre: 4,50 mm.
Sèrie núm. 120539
SEGON. Donar de baixa la targeta d’arma d’aire comprimit de categoria 4a, tipus 4.2 a
nom del Sr. J.C. G.:
Categoria 4
Tipus 4.2
Pistola:
Marca: MORINI CM162EI
Calibre: 4,50 mm.
Sèrie núm16569
TERCER. Expedir les targetes d’armes i remetre els exemplars a l’interessat i a la
Intervenció d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
QUART. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
B) El 29 de gener de 2018, el Sr. A. A. J. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 4.2.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Examinada la documentació que acompanya a la sol·licitud, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 105.1 del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament d’Armes.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. A. A. J. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.2 següent:
Categoria 4
Tipus 4.2
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Carabina:
Marca: GAMO RSV
Calibre: 4,50 mm.
Sèrie núm. 04-1C-425209-11
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA CREU ROJA TARRAGONA EN
RELACIÓ AMB EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA.
Vist el Conveni signat el 10 de juliol de 2013 de col·laboració entre la Creu Roja
Espanyola i l’Ajuntament de Vila-seca d’instal·lació de 50 terminals en relació amb el
servei de teleassistència domiciliària, que permet l’atenció permanent als usuaris del
servei mitjançant la xarxa telefònica, en cas d’emergència.
Vist que amb data 27 de maig de 2015, es va aprovar per Junta de Govern Local la
incorporació de l’Annex I a l’esmentat conveni, en relació a l’ampliació de 50 terminals a
65, sense cost addicional.
Vist el punt 8è del Conveni, on s’estableix que anualment i per mutu acord es concretaran
les quotes esmentades.
Vist la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 25, vist la Llei
39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència, article 15, així com la Llei 12/2007, d’11 d’octubre
de serveis socials, article 2 i 3, i article 20.
Vist la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la qual es
regulen els Convenis als articles 47 a 53, i la seva disposició addicional 8a.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 15 de febrer de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-161* emès per la Intervenció General en data 1 de
març de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
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Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Per tot l’exposat, 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. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca
i l’Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola de Tarragona, amb NIF Q2866001G, en
relació amb el servei de teleassistència domiciliària, en les mateixes condicions
establertes al Conveni aprovat per la Junta de Govern de data 27 de maig de 2015.
SEGON. El conveni serà vigent des de la data de la signatura i fins el 31 de desembre
de 2018, podent-se renovar de forma expressa per acord de les dues parts, dins els límits
establerts a la Llei 40/2015 de 2 d’octubre de Règim del Sector Públic.
TERCER. Aprovar una previsió de despesa màxima per import de 5.800,80 €, per a tot
l’any 2018, a càrrec de la partida 2018 40301 23100 22699 AD 4845 del vigent
pressupost municipal.
QUART. Validar la despesa del servei de teleasisstència domiciliària corresponent a
l’any 2018, per import total de 5.800,80€, a data d’avui.
CINQUÈ. Designar com a representant municipal a la Comissió paritària de seguiment i
avaluació del conveni als regidors/es:
Lucia Teruel i Carrillo
Josep M. Pujals i Vallvé.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Creu Roja, a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció
Municipal per al seu coneixement i efectes.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA FORMATIU DE
CONEIXEMENT TECNOLÒGIC “BIBLIOLAB” A LA BIBLIOTECA DURANT L’ANY
2018.
Ates que la regidoria de cultura té la voluntat de promoure i fer accessible a tota la
població aquest canvi continuat en els equipaments informàtics i les tecnologies de la
informació amb un programa formació i coneixement tecnològic a la biblioteca municipal
durant l’any 2018.
Vist l’informe de la Directora de la Biblioteca per la implementació d’aquest programa, els
seus objectius, calendari i pressupostos per l’any 2018, es proposa aprovar la realització
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del programa de formació i coneixement tecnològic “BIBLIOLAB” a la Biblioteca municipal
i aprovar la despesa màxima que figura a l’expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 30 de gener de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm.12-2018-173* de la Intervenció General de data 2 de
març de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització del programa de formació i coneixement tecnològic
“BIBLIOLAB” a la biblioteca municipal durant l’any 2018, que figura a l’expedient.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 7.391,75.-€ per fer front a les despeses
per a la realització de l’esmentat programa, que anirà a càrrec de les partides 40502
33210 22609 A 5057 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ I LA BESTRETA DEL
80% A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació de Reis de Vila-seca on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i
actes que tenen programats pel present any 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 26 de febrer de 2018.
Vist l’informe favorable condicionat núm. 12-2018-192* emès per la Intervenció General
en data 6 de març de 2018.
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Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 7 de març de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació de Reis de Vilaseca, amb NIF G55521561 per import de 18.000,00.-€ destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33418 (Associació de
Reis de Vila-seca) AD 5443 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una bestreta del 80% per un
import de 14.400.00.-€ ADO 5444 d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les
despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació de Reis
de Vila-seca.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
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6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ I LA BESTRETA DEL
80% A L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE CARNAVAL DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca
on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per la Junta de Govern local de data 26 de
febrer de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 26 de febrer de 2018.
Vist l’informe favorable condicionat núm. 12-2018-194* emès per la Intervenció General
en data 6 de març de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 7 de març de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Comissió de
Carnaval de Vila-seca, amb NIF G55610331 per import de 17.900,00.-€ destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000
40501 33419 (Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca) del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases reguladores de la
subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
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QUART.- Concedir a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca una bestreta del
80% per un import de 14.320.00.-€ ADO 5446 d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer
front a les despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació Comissió
de Carnaval de Vila-seca.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
6.5
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’AJUTS DE PAGAMENTS DE REBUTS DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Vista la sol·licitud d’ajut per pagament de diferents rebuts de subministrament elèctric i de
subministrament d’aigua potable presentada pel Sr. J. A. H. B., vist l’informe que ha emès
l’ABSS de Vila-seca i atesa la proposta formulada per al Regidoria de benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut per al pagament de rebuts de subministrament elèctric i de
subministrament d’aigua potable, al Sr. J.A. H. B., per no complir els requisits socials
establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ D’ ERROR MATERIAL EN
L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I DESPESA DE LA LUDOTECA
MUNICIPAL TOT JOC PER L’EXERCICI DE 2018.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA EN
XARXA DE LA FIANÇA DEFINITIVA CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL
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CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE
L’ESPAI JOVE CASA DELS OBRERS DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local en data 16/07/2014 va aprovar l’expedient de contractació per
a la prestació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers de
l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris, pel
termini de dos anys 2014, 2015 i pròrroga 2016, que va des de l’ setembre 14 a juliol
2015 i de setembre de 2015 a juliol 2016 i pròrroga de setembre 2016 a juliol 2017. (Exp.
411/2014), Així mateix es va autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 2014.14.33700.
22606 del pressupost i la convocatòria de licitació.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 10 de setembre de
2014, es va adjudicar definitivament l’esmentat contracte a la FUNDACIÓ PRIVADA EN
XARXA (NIF G-43.773.712) pel preu de 117.330 € (IVA exempt).
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 5.866,50 € de conformitat amb la carta
de pagament número d’operació 201400020938 de data 01 de setembre de 2014, davant
la Tresoreria Municipal.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
Vist l’escrit presentat el 29 de setembre de 2017 per l’entitat Fundació Privada En Xarxa,
demanant la devolució de la garantia definitiva constituïda en l’adjudicació del
procediment esmentat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 de novembre 2017.
Vist l’informe del tècnic de l’Àrea de joventut de data 15 de febrer de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-54-18 de data 22 de febrer de 2018.
Atès l’article 102 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic respecte a la devolució i cancel·lació de garanties.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Liquidar el contracte i retornar a la FUNDACIÓ EN XARXA la fiança de
5.866,50 euros que va dipositar en data 01/09/2014, per a respondre de les obligacions
derivades del contracte de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, de
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l’Ajuntament de Vila-seca, Exp. 411/2014, d’acord amb la diligència de tresoreria DT-5418.
SEGON. Notificar el present acord a la FUNDACIÓ EN XARXA i a la
Municipal.

Intervenció

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL
TÈCNIC DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES.
Per resolució de data 5 de febrer de 2018, emesa per la directora del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, en què es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 44.000 euros, pel desenvolupament del programa “Fem
Ocupació per a Joves” (expedient núm. SOC016/17/00054), havent d’iniciar les
actuacions en el termini d’un mes a partir de la data de notificació de la resolució, essent
aquesta el dia 6 de febrer de 2018.
La subvenció del projecte es distribueix en les següents actuacions:
Prospecció i assessorament d’empreses
14.000 euros
Orientació i acompanyament en el procés
de contractació i formació
18.000 euros
Formació vinculada al contracte de treball
12.000 euros
Aquesta actuació comportarà per una banda la contractació d’un/a tècnic/a destinat a la
realització de prospecció d’empreses i assessorament, i per altra les funcions
d’orientació, formació, tutoria i acompanyament a la inserció, durant un termini màxim de
15 mesos, amb una previsió de costos salarials mitjançant un contracte de treball de 32
hores setmanals (80%), d’un import total màxim de 30.993,75 euros, segons informe de
l’Àrea de Governació de data 14/02/2018.
Segons l’informe del servei de data 15 de febrer de 2018, de les gestions fetes amb els
candidats seleccionats de la borsa de treball de personal de serveis educatius per a la
contractació temporal d’un tutor vinculat al programa Fem Ocupació per a Joves 2017, es
considera a adient procedir a la contractació del Sr. H. A. R., amb experiència i titulació
necessària per a portar a terme les tasques del programa a realitzar.
Per Decret d’Alcaldia de data 27/02/2018, es va acceptar la subvenció atorgada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per import de 44.000 €, donant inici a les
actuacions previstes al programa “Fem ocupació per a Joves”.
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Segons s’informa des de l’Àrea de Serveis a les Persones, es posa de manifest la
necessitat urgent de procedir a la contractació del tècnic per dur a terme les actuacions
programa, a partir del dia 15 de març i fins la data màxima prevista pel Servei d’Ocupació
de Catalunya, corresponent al 6 de maig de 2019.
En data 2 de març de 2018, s’emet nou informe de l’Àrea de Governació i Règim intern,
en relació al cost salarial previst per a l’esmentada contractació laboral, amb una previsió
per a l’any 2018 de 18.996,20 €, i per a l’any 2019 de 9.311,43 €, fent un total de
28.307,63 €, pel període comprés entre els dies 15/03/18 i 6/05/19.
La tramitació d’urgència dels expedients administratius, ve regulada per la Llei 39/2015
de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de març de 2018, i el
seu annex FPE.PER_05.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-210 emès per la Intervenció General
en data 08-03-2018, 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 la urgència en la tramitació de l’expedient per a la contractació del
personal tècnic destinat a l’execució del Programa “Fem ocupació per a Joves 2017”
(expedient núm. SOC016/17/00054), subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, destinat a realitzar actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de
10 persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur.
SEGON.- Contractar al Sr. H.A.R. per realitzar les actuacions de prospecció i
assessorament d’empreses, i de tutorització, orientació, i acompanyament a la inserció
contemplades en el programa Fem Ocupació per a Joves, des del dia 15 de març de
2018 al 6 de maig de 2019.
TERCER.- Autoritzar una despesa de contractació de personal per import total màxim de
28.307,63 euros, amb la distribució per aplicacions i anualitat que es detalla, indicant que,
en tractar-se d’una contractació totalment finançada pel SOC i prevista als pressupostos
d’ingressos i despeses per a l’any 2018, caldrà la incorporació dels crèdits oportuns per a
l’exercici 2019.
IMPORT TOTAL 2018
2019
CONTRACTE
15/03 a 31/12 01/01 a 06/05
(9,5 mesos)
(4 mesos i 6 dies)

40201-24100-14300

Altre personal plans
21.495,03 €
d'ocupació finançats

50301-92000-16000

Seguretat Social

6.812,60 €
28.307,63 €

14.424,52 €

7.070,51 €

4.571,68 €
18.996,20 €

2.240,92 €
9.311,43 €
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QUART.- Notificar aquesta resolució al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a efectes
de justificació de la subvenció del programa Fem Ocupació per a Joves 2017.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. H. A. R., al SOCE i a la Intervenció Municipal.

8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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