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

DATA:
LLOC:
HORARI:

23 d’abril 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. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Miguel Angel Almansa Saez

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 REALITZADA EL DIA 16
D’ABRIL DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 16 d’abril de 2018, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
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Pel Sr. alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 77/2018 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES RELACIONS DE FACTURES.
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 14/04/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-373 emès per la Intervenció General de data
18/04/2018.
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-2018000268), per import de 209.371,12 € (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.
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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT PER AL SOSTENIMENT DEL
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA, CURS
2016-2017.
Vist l’escrit tramès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb
registre d’entrada 2018001968 del dia 13/03/2018, acompanyat de les instruccions per a
sol·licitar subvenció al Departament pel funcionament de les Escoles Municipals de
Música pel curs 2016-2017.
Vistos els informes que consten a l’expedient, relatius al pressupost i a l’alumnat de
l’Escola de Música. Així mateix, hi consta la memòria del curs 2016-2017 aprovada pel
Consell Rector del Patronat del dia 11 d’octubre de 2017.
Vist l’informe del gestor del servei de data 6 d’abril de 2018.
Vista la Diligència-Informe de fiscalització inicial*20108-357,de data 16-04-2018,
manifestant incidències.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 17-04-2018 que mostra la
seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que les
mateixes han estat complimentades als efectes oportuns.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2018-376 de 18 d’abril de 2018 i vist l’informe
complementari del mateix donant resposta a les errades de transcripció.
Per tot això, atès la competència de la Junta de Govern Local per a aprovar la sol·licitud
de subvencions, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant decret de 30
de juny de 2015, 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.- Sol·licitar subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya (amb el CIF S0811001G1) per al sosteniment de l’Escola Municipal de Música
durant el curs 2016-2017, per import de 232.231,42 euros, amb càrrec a l’aplicació
d’ingressos 2018//41201/32600/45082 del pressupost de la Corporació.
SEGON.- Trametre, juntament amb la sol·licitud, la documentació relativa al pressupost
d’ingressos i despeses, relació d’alumnat i memòria de l’activitat.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Patronat Municipal
de Música.
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3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT PER AL SOSTENIMENT DEL
FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE VILASECA, CURS 2016-2017.
Vist l’escrit tramès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb
registre d’entrada 2018001964 del dia 13/03/2018, acompanyat de les instruccions per a
sol·licitar subvenció al Departament pel funcionament del Conservatori Professional
Municipal de Música , del curs 2016-2017.
Vistos els informes que consten a l’expedient, relatius al pressupost i a l’alumnat de del
Conservatori Professional de Música. Així mateix, hi consta la memòria del curs 20162017 aprovada pel Consell Rector del Patronat del dia 11 d’octubre de 2017.
Vist l’informe del gestor del servei de data 6 d’abril de 2018.
Vista la Diligència-Informe de fiscalització inicial*20108-356, de data 16-04-2018,
manifestant incidències.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 17-04-2018 que mostra la
seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que les
mateixes han estat complimentades als efectes oportuns.
Vist l’informe de fiscalització amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-377 de 18
d’abril de 2018 i vist l’informe complementari del mateix dia donant resposta a les errades
de transcripció.
Per tot això, atès la competència de la Junta de Govern Local per a aprovar la sol·licitud
de subvencions, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant decret de 30
de juny de 2015, 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.- Sol·licitar subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya (amb el CIF S0811001G1) per al sosteniment del Conservatori Professional
Municipal de Música durant el curs 2016-2017, per import de 674.914,66 euros, amb
càrrec a l’aplicació d’ingressos 2018//41201/32600/45082 del pressupost de la
Corporació.
SEGON.- Trametre, juntament amb la sol·licitud, la documentació relativa al pressupost
d’ingressos i despeses, relació d’alumnat i memòria de l’activitat, així com la resta de
documentació escaient.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
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QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Patronat Municipal
de Música.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIÓ DE REBUTS DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE L’EXERCICI 2018.

A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. P. T. A. ( R. E. 0900, de 07-02-2018), on demana
l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al Parc de
la Riera, 1 1r 2n, per tenir una clínica dental a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa
d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals
comercials.”
Atès que s’ha comprovat que els rebuts d’escombraries de locals comercials de l’exercici
2017 es troben cobrats per BASE-Gestió d’ingressos mitjançant domiciliació bancària i que
existeix llicència d’activitat vigent en aquesta adreça.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 07-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-364 de la Intervenció General de data 17-042018.
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.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2018, de l’habitatge situat al Parc de la Riera, 1 1r 2n amb núm. fix: 98538690, per import
de 109 € a la partida 50402.16210.30200.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
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B) Vista la sol·licitud presentada per. VETS CAN RACO SL amb NIF B55667331 ( R. E.
0905, de 08-02-2018), on demana l’anul·lació del rebut de la taxa per recollida
d’escombraries domiciliàries corresponent a l’immoble situat al cr Amadeu Vives, 2 baixos 1,
per tenir una clínica veterinària a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa
d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals
comercials.”
Atès que s’ha comprovat que els rebuts d’escombraries de locals comercials de l’exercici
2017 es troben cobrats per BASE-Gestió d’ingressos mitjançant domiciliació bancària i que
existeix llicència d’activitat vigent en aquesta adreça.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-362 de la Intervenció General de data 16-042018.
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.- Anul•lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2018, de l’habitatge situat al cr Amadeu Vives, 2 baixos 1 amb núm. fix: 98836901, per
import de 109€, a la partida 50402.16210.30200.
SEGON.- Anul·lar els rebuts corresponents a la taxa per recollida d'escombraries de locals
comercials de l'exercici 2018 a nom de VETS CAN RACO SL.
TERCER.- Modificar al padró d'escombraries de locals comercials a efectes de l'exercici
2018 com a subjecte passiu a nom de P. T. P. B. com a propietari de l'immoble, d'acord amb
l'article 23.2a) del TRLHL, per import de 185€.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
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CINQUÈ.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.
Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada per a la renovació del
ferm i millora d’evacuació de les aigües pluvials a la plaça de la Cançó Catalana.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i l’informe de conformitat de la prefectura del servei de
data 14 de març i 12 d’abril de 2018.
Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 10 d’abril de 2018, indicant que el tràmit
consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una repercussió en els
pressupostos municipals i que s’ha de fer constar el tercer i NIF.
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 Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada per a la renovació del ferm i millora d’evacuació de
les aigües pluvials a la plaça de la Cançó Catalana, amb un pressupost de 102.599,19 €
IVA inclòs, redactada per Servitop, Topografia, Cartografia i Obra Pública, SL, NIF B25317074.

4.2 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE
ARRANJAMENT D’UNA FAÇANA.

CONCESSIÓ

D’UNA

SUBVENCIÓ

PER

Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línea 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Requet de Félix, 27 per
l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Requet de Félix, 27 i vist l’informe
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desfavorable emes pels Serveis Tècnics Municipals en data 30 de gener de 2018, en els
que s’acredita l’incompliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe diligència-d’intervenció *2018-360 rebut el dia 17 d’abril de 2018, on es
manifesta que el tràmit objecte de la proposta no suposa una repercussió en els
pressupostos municipals vigents.
Vist l’informe complementari emès en relació a la diligència-d’intervenció, emès per Cap
dels Serveis Territorials.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar a la Comunitat de Propietaris Requet de Félix, 27 la subvenció per
l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Requet de Félix, 27 de Vila-seca, donat
que les obres ja s’havien realitzat abans de la concessió de la subvenció.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 84 NÍNXOLS (MÒDUL E) DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’agost de 2017, pel qual es va
adjudicar les obres de construcció de 84 nínxols (mòdul E) del cementiri municipal de
Vila-seca..
Vista la certificació núm. 2- FINAL presentada per l’empresa TORRENTS CERVELLÓ
CONSTRUCCIONS, SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 12 de febrer de 2018.
Vist l’informe-Diligència de fiscalització inicial *2018-132, de dat 22 de febrer de 2018.
Vista la resolució de l’Alcaldia de 20 de març de 2018 per la qual s’aprova la incorporació
dels romanents procedents de crèdits de l’exercici 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 27 de març de 2018.
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Vist l’informe de Fiscalització favorable número 12-2018-335* emès per la Intervenció
General en data 11 d’abril de 2018 i rebut a l’Àrea de Serveis al Territori el 16 d’abril 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2-FINAL corresponent a les obres de
construcció de 84 nínxols (mòdul E) al cementiri municipal, realitzades per TORRENTS
CERVELLÓ CONSTRUCCIONS SL, amb NIF B43857192 per un import de 21.625,13 €
sense IVA i 4.541,28€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
26.166,41€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.30501.16400.62200 del pressupost municipal, corresponent a la fase de despesa
ADO.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa TORRENTS CERVELLÓ
CONSTRUCCIONS SL, al departament de Serveis al Territori i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. M. T. V. en data 14-6-2017 (RE 4688), pel que formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys materials causats el dia 32-5-2017 al
vehicle de la seva propietat marca-model Nisan Evalia, matricula 7559-JTH, quan
circulava pel carrer Tomás Luís de Victòria i, segons la versió dels fets va topar amb un
fanal d’enllumenat públic que es trobava al mig de la calçada.
Atès que la reclamació del Sr. T. 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.
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, amb valoració de la quantia indemnitzatòria.
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Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros.
Atès que en data 2/3/18 es va notificar formalment al Sr. Torrens el contingut de la
Providència de 23-2-18, d’admissió a tràmit de la reclamació de Responsabilitat
Patrimonial Exp. 503/17, sense que dins el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir
de la seva recepció la part reclamant hagi aportat altres documents a l’expedient o
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 l’instructor, mitjançant providència de data 28-3-2108 (RS 1082), va notificar a la
part interessada (3-4-2018) el termini d’audiència i que, transcorregut el mateix, havent
comparegut per efectuar l’examen personal i directe de l’expedient complert, va reclamar i
obtenir còpia integra, i acreditat al·legació (RE 2868) refermant-se en la sev aposició,
sense aportar cap documentació o justificació per la seva part.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la
insuficient activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un
accident, en canvi, no s’acredita la 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.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 13-4-2018, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i l’accident patit pel Sr. José Mª Torrens Valentí.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre,
per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 30 de juny de 2015, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per part del
Sr. J. M. T. V. el dia 14-6-2017 (RE4688) EXP.GOV503/2017, 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 reclamant per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
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companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament i a la
Intervenció Municipal.
TERCER. Trametre còpia a la institució del Síndic de Greuges de Catalunya als efectes
de la Q-09841/2017.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE VEHICLE DESTINAT A TAXI.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. P. J. C. C., on demana la concessió de llicència per
a la substitució del vehicle destinat a taxi, amb llicència municipal núm. 11, matrícula
8699HBJ, per un altre de nova adquisició, marca PEUGEOT, model Traveller active 2.0
blue HDI 150 S&S Long, matrícula 6730KJN.
Vist que l’art. 13 del Reglament municipal del servei urbà del taxi, en la seva nova
redacció aprovada per acord plenari de 30 de juny de 2016, disposa que l’Ajuntament
prendrà les mesures necessàries per a garantir en tot moment que el nombre de
llicències de taxi habilitades per al transport de viatgers en vehicles de més de cinc
places i fins a nou places, inclòs el conductor, sigui conforme amb l’article 10 del mateix
reglament.
Atès que el titular d’una llicència podrà substituir el vehicle/automòbil aplicat a aquesta
per un altre que compleixi amb el previst en el Reglament municipal, prèvia autorització
expressa de l'Ajuntament i s’acompleixi amb els requisits de l’article 20.4 de la Llei
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Atès que es reuneixen les restants condicions assenyalades al vigent Reglament del
servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
Vistos els anteriors antecedents, i la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. P. J. C. C., llicència per a la substitució del vehicle destinat a
taxi, amb llicència municipal núm. 11, matrícula 6730KNJ, per un altre de nova
adquisició, marca PEUGEOT, model Traveller active 2.0 blue HDI 150 S&S Long,
matrícula 6730KJN, d’acord amb allò que assenyala el vigent Reglament del servei urbà
de taxi del municipi de Vila-seca.
SEGON.- El vehicle ha d’anar proveït d’un aparell taxímetre que permeti l’aplicació de les
tarifes vigents, degudament precintat i comprovat, situat a sobre del terç superior central del
quadre de comandament del vehicle, de forma que en tot moment resulti completament
visible per al viatger la lectura de la tarifa i el preu.
TERCER.- Que per part de la Policia Local es faci la revisió al nou vehicle.
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6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DOS NOVES ALTES I UNA BAIXA DEL SERVEI
D’AJUDA A DOMICILI DE DIFERENTS USUARI/ES.
Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de dos nous serveis d’ajuda a domicili, així com d’una baixa, servei que es
presta a través del Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe del gestor del servei de data 26 de març de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-323* emès per la Intervenció General en data
10 d’abril de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura de data 13 d’abril 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
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municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Per tot el que s’ha 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 les sol·licituds de noves altes als següents usuaris:

USUARI/A - SAD DEPENDÈNCIES

I. P. G.
USUARI/A - SAD SOCIAL
J. B. J.
TOTAL SAD

HORES/mes
15
HORES/mes
22
37

TOTAL
ANY
2.193,75 €

IMPORT
CCT 66%
1.447,88 €

TOTAL
IMPORT
ANY
CCT 66%
3.217,50 €
2.123,55 €
5.411,25 €
3.571,43 €

IMPORT
AJUNTAMENT
34%

745,88 €
IMPORT
AJUNTAMENT
34%

1.093,95 €
1.839,83 €

SEGON. Aprovar la baixa de SAD-Dependència, a efectes de l’1 de gener de 2018, a
nom de la Sra. E. A. R.
TERCER. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 1.839,83 €, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal del Tarragonès, NIF
P9300002D presenti, a càrrec de la partida 2018 40301 23100 46500 AD 3351 del vigent
pressupost municipal, dintre de la despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2.
Acord econòmic anual, vinculat al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonès, i l’Ajuntament de Vila.-seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics, d’acord
amb el Títol V de la Llei 12/2007, havent-ne aprovat la despesa màxima anual, per aquest
any 2018, la Junta de Govern Local del passat 26 de febrer.
QUART. L’executivitat d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació d’aquestes
sol·licituds per part del Consell Comarcal del Tarragonès.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats, i al Consell Comarcal del Tarragonès.
SISÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.

6.2 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD D’AJUT PER TRANSPORT
PÚBLIC.
Vista la sol·licitud d’ajut de transport públic, presentada per la Sra. N. F. R. H., vist
l’informe emès per l’ABSS de Vila-seca, i vista la proposta formulada per al Regidoria de
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:

13

PRIMER. Denegar l’ajut per transport públic a la Sra. N. F. R. H., per no complir amb els
requisits establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca.

6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DEL
PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2017 I TRAMESA ALS AJUNTAMENTS DE
CAMBRILS I SALOU.
Vista la certificació corresponent a les despeses facturades, del programa Carretera i
Manta, de l’Ajuntament de Vila-seca, del primer semestre de l’exercici de 2017, que puja
l’import total de 8.445€.
Atès el conveni signat entre els Ajuntaments de Vila-seca, Salou i Cambrils pel
desenvolupament del programa per a joves “Carretera i Manta”, la gestió dels cursos de
formació de l’esmentat programa correspon, durant tot l’exercici de 2017, a l’Ajuntament
de Vila-seca.
Vist l’acord de l’Ajuntament de Salou de R.E. número 8580, pel qual s’aprova la liquidació
del primer semestre de 2017 del Programa Carretera i Manta, amb un saldo deutor a
favor de l’Ajuntament de Salou per un import de 4.051,63 €.
Atesa la certificació aprovada en Junta de Govern Local el 29 de desembre de 2016 de
l’Ajuntament de Vila-seca, corresponent a les despeses facturades del Programa
Carretera i Manta de l’exercici 2016, per un import total de 6.094,61 €, l’Ajuntament de
Cambrils, segons Resolució 2017R150000173 de data 14 de febrer de 2017, ha fet un
pagament a favor de l’Ajuntament de Vila-seca per un import de 6.936,16 €.
Vist l’acord de l’Ajuntament de Cambrils de R.E. número 8520, pel qual s’aprova la
liquidació del primer semestre de 2017 del Programa Carretera i Manta, amb un saldo
deutor a favor de l’Ajuntament de Cambrils per un import de 3.877,65 €.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de gener de 2018.
Vist l’informe amb objeccions suspensives condicionades núm. 12-2018-021 emès per la
Intervenció en data 19 de gener de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 29 de gener de 2018,
que manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i
informa que s’ha procedit a complimentar cadascuna de les incidències suspensives
condicionades relacionades en l’informe d’Intervenció esmentat.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 16/04/18 en relació a l’aplicació
d’ingressos corresponent.

14

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.- Aprovar la liquidació d’ingressos número de les despeses facturades durant el
1er semestre de l’exercici 2017 del programa Carretera i Manta 2017, amb un saldo a
favor de l’Ajuntament de Vila-seca per un import total de 8.445€. Correspon la distribució
següent, en funció del nombre de participants:
Liquidació núm. Ajuntament de Vila-seca……………………
Liquidació núm. Ajuntament de Salou………………………..
Liquidació núm. Ajuntament de Cambrils…………………....

2.501,23€
3.063,69€
2.880,08€

SEGON.- Aprovar les certificacions del 1r semestre de 2017 del Programa Carretera i
Manta, dels Ajuntaments de Salou i Cambrils i les obligacions reconegudes a favor de
l’Ajuntament de Vila-seca, per un import de 3.063,69 € i 2.880,08 €, respectivament.
TERCER.- Aprovar les compensacions de les obligacions reconegudes a favor de
l’Ajuntament de Salou i l’Ajuntament de Cambrils, d’acord amb el quadre següent, així
com el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda de l’Ajuntament de
Cambrils corresponent a la certificació del programa Carretera i Manta de l’any 2016, que
s’haurà d’aplicar a la partida d’ingressos 40701 23100 46200 del vigent pressupost.
OBLIGACIONS
DRETS
RECONEGUDES RECONEGUTS

AJUNTAMENT DE SALOU 2017

4.051,63 €

3.063,69 €

OBLIGACIONS
DRETS
RECONEGUDES RECONEGUTS
AJUNTAMENT DE CAMBRILS 2016

-

6,094,61 €

OBLIGACIONS
DRETS
RECONEGUDES RECONEGUTS
AJUNTAMENT DE CAMBRILS 2017

3.877,65 €

2,880,08 €

IMPORT
PROPOSAT A
COMPENSAR

3.063,69 €

SALDO
CREDITOR
VILA-SECA

987,94 €

IMPORT
PAGAT

IMPORT
REINTEGRABLE

6.936,16 €

841,55€

IMPORT
PROPOSAT A
COMPENSAR

SALDO
CREDITOR
VILA-SECA

2.880,08 €

997,57 €

QUART.- Notificar la present resolució, als efectes de requeriment d’ingrés als
Ajuntaments de Salou i de Cambrils i a la Intervenció General als efectes oportuns.
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6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA A LA FUNDACIÓ
PRIVADA EN XARXA.
La Junta de Govern Local en data 30/07/2012 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 tramitació ordinària i procediment negociat, pel
termini que va des de l’1 de setembre de 2012 i per un any. (Exp. 429/2012). Així mateix
es va autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 14 33700 22606 629 R.C.13405, del
pressupost i la convocatòria de licitació.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 30/07/2012, es va
adjudicar definitivament l’esmentat contracte a la FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA (NIF
G-43.773.712) pel preu de 45.902,50 € (IVA exempt).
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 2.295,12 € de conformitat amb la carta
de pagament número d’operació 201200021110 de data 30 d’agost de 2012, 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 22 de març de 2018 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 23 de març de 2018.
Vist l’informe del tècnic de l’Àrea de joventut de data 23 de març de 2018.
Vist l’informe de tresoreria núm. DT-72-18 de data 10 d’abril de 2018.
Vista la diligència d’intervenció econòmica núm. 2018-342, emesa amb observacions de
data 12 d’abril de 2018 i vist l’informe complementari del servei de data 13 d’abril de
2018, que manifesta la seva conformitat amb les observacions per part de la Intervenció i
informa que s’ha procedit a complimentar cadascuna de les incidències condicionades
relacionades en l’informe d’Intervenció econòmic esmentat.
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
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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 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
2.295,12 € que va dipositar en data 30/08/2012, per a respondre de les obligacions
derivades del contracte de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, de
l’Ajuntament de Vila-seca, Exp. 429/2012, d’acord amb la diligència de tresoreria núm.
DT-72-18.
SEGON. Notificar el present acord a la FUNDACIÓ EN XARXA i a la
Municipal.

Intervenció

6.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DE LES DESPESES DE
PUBLICACIONS OFICIALS CORREPONENTS A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DE LA PRODUCCIÓ D’UN AUDIVISUAL 3D AMB ELEMENTS ACROBÀTICS I LA
SEVA PROJECCIÓ DURANT LA NIT DE REIS.
La Junta de Govern Local, en data 2 d’octubre de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules administratives i tècniques per al servei de producció
d’un audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva projecció durant la Nit de Reis.
Atès que la clàusula 15 del plec de clàusules administratives estableix que aniran a
càrrec de l’adjudicatari totes les despeses que s’originin pels anuncis oficials que
s’efectuïn amb motiu del tràmits d’aprovació, licitació i adjudicació i formalització del
contracte.
Vistes les liquidacions efectuades pel Butlletí Oficial de la Província (NIF: P43000001)
amb un import de 449,36.-€ segons el detall següent:
Núm. de liquidació
2017-8296
2018-0165

Data
06/10/2017
17/01/2018

Objecte
Clàusules i licitació
Formalització

Import
369,76.-€
79,60.-€

En data 4 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local acorda aprovar declarar vàlida
la licitació i adjudicar a l’empresa ALCAFILMS, SL amb NIF B66501229 la gestió, en
règim de contracte de servei, la realització de la producció d’un audiovisual 3D amb
elements acrobàtics i la seva projecció durant la nit de reis amb subjecció al plec de
clàusules administratives i tècniques reguladores de la concessió, per termini d’un any,
per un import d’adjudicació de 29.145,00.-€, amb possibilitat de pròrroga per un any amb
un import de 29.145,00.-€ (sense IVA) a càrrec de la partida 40501.33400.22609, ADFUT
28255. L’import amb IVA inclòs és de 35.265,45.-€
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Vist que en data 14 de desembre de 2017, es va formalitzar el contracte administratiu del
servei per a la producció d’un audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva projecció
la nit de Reis a Vila-seca.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 d’abril de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-367* emès per la Intervenció General en data 17
d’abril 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 liquidació núm. 802452 per un import de 449,36.-€ a càrrec de
l’aplicació pressupostaria 20201.93100.39900 DR, corresponent a les despeses dels
anuncis oficials amb motiu dels tràmits d’aprovació, licitació, adjudicació i formalització del
contracte per a la producció d’un audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva
projecció durant la nit de reis
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.

A) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa MEDOL PROTECTION, SLU amb NIF B4369237S amb
data 2 de març de 2018, empresa que ha sol·licitat el pagament dels incentius concedits
per a contractació de persones aturades majors de 45 anys, mitjançant la Borsa de

18

Treball Municipal, dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació 2017, per un import de
4.000 euros.
Atès que l’empresa MEDOL PROTECTION, SLU amb NIF B4369237S té aprovada per
Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017 una subvenció amb un import de
4.000 euros corresponent a la contractació d’un treballador major de 45 anys durant 12
mesos.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 7 de març de 2018,
on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les Bases
que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació a la contractació d’un treballador
major de 45 anys durant un període de 12 mesos, per un import de 4.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització 2018-343 de data 13 d’abril de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-343 emès per la Intervenció
General en data 12 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu a l’empresa MEDOL PROTECTION, SLU
amb NIF B4369237S, per un import de 4.000 euros en relació a la contractació d’un
treballador major de 45 anys durant 12 mesos a càrrec de la partida pressupostària
40201.24100.47000 i operació 201800008818 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
MEDOL PROTECTION, SLU.
B) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
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Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud del Sr. R. C. C. amb data 11 de gener de 2018, empresa que ha
sol·licitat el pagament dels incentius concedits per a contractació de persones aturades
que hagin participat en un Pla d’Ocupació Municipal en els darrers tres anys o que hagin
realitzat amb èxit un o més cursos professionalitzadors amb una durada no inferior a 80
hores, mitjançant la Borsa de Treball Municipal, dins del marc del programa Impuls a
l’Ocupació 2017, per un import de 3.000 euros.
Atès que el Sr. R.C.C. té aprovada per Junta de Govern Local de data 30 de desembre
de 2017 una subvenció amb un import de 3.000 euros corresponent a la contractació d’un
treballador durant 6 mesos, que hagin realitzat amb èxit un o més cursos
professionalitzadors amb una durada no inferior a 80 hores.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 24 de gener de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació a la contractació d’un
treballador durant un període de 6 mesos, que hagin realitzat amb èxit un o més cursos
professionalitzadors d’una durada no inferior a 80 hores, per un import de 3.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-345 de data 18 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-345 emès per la Intervenció
General en data 13 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu al Sr. R. C. C., per un import de 3.000 euros
en relació a la contractació d’un treballador durant 6 mesos que hagin realitzat amb èxit
un o més cursos professionalitzadors amb una durada no inferior a 80 hores, a càrrec de
la partida pressupostària 40201.24100.47000 i operació 201800009699 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. R. C.
C.
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C) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa DELGUIRAMO GROUP, SL amb NIF B55630800 amb
data 14 de desembre de 2017, empresa que ha sol·licitat el pagament dels incentius
concedits per a la transformació del contracte en fix o fix discontinu de les persones que
hagin estat contractades prèviament per l’empresa i subvencionades mitjançant el
programa Impuls a l’Ocupació 2016, dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació
2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que l’empresa DELGUIRAMO GROUP, SL amb NIF
Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2017 una
2.000 euros corresponent a la transformació del contracte
persones que hagin estat contractades prèviament per
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.

B55630800 té aprovada per
subvenció amb un import de
en fix o fix discontinu de les
l’empresa i subvencionades

Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 3 de gener de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació a la transformació del
contracte en fix o fix discontinu de les persones que hagin estat contractades prèviament
per l’empresa i subvencionades mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016, per un
import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-350 de data 18 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-350 emès per la Intervenció
General en data 13 d’abril 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
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Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu a l’empresa DELGUIRAMO GROUP, SL amb
NIF B55630800, per un import de 2.000 euros en relació a la transformació del contracte
en fix o fix discontinu de les persones que hagin estat contractades prèviament per
l’empresa i subvencionades mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016, a càrrec de
la partida pressupostària 40201.24100.47000 i operació 201800009706 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
DELGUIRAMO GROUP, SL.
6.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT A LES EMPRESES I NOUS
EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA EMPRESA AL MUNICIPI, MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.

A) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud del Sr. B. V. P. de data 20 de febrer de 2018, empresa que ha sol·licitat
el pagament dels incentius concedits a empreses i nous emprenedors que instal·lin una
nova empresa al municipi de Vila-seca, dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació
2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que el Sr. B. V. P. té aprovada per Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de
2017 una subvenció amb un import de 2.000 euros corresponent a la instal·lació d’una
nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 23 de febrer de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació al pagament dels incentius
a empreses i nous emprenedors, per un import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 337 de data 12 d’abril de 2018.
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Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-337 emès per la Intervenció
General en data 11 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu al Sr. B. V. P., per un import de 2.000 euros
en relació a la instal·lació d’una nova empresa al municipi, a càrrec de la partida
pressupostària 40201.43300.47000 i operació 201800009257 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. B. V.
P.
B) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud del Sr. A. A. de data 20 de febrer de 2018, empresa que ha sol·licitat el
pagament dels incentius concedits a empreses i nous emprenedors que instal·lin una
nova empresa al municipi de Vila-seca, dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació
2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que el Sr. A. A. té aprovada per Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2017
una subvenció amb un import de 2.000 euros corresponent a la instal·lació d’una nova
empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 23 de febrer de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació al pagament dels incentius
a empreses i nous emprenedors, per un import de 2.000 euros.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-336 de data 12 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-336 emès per la Intervenció
General en data 11 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu al Sr. A. A., per un import de 2.000 euros en
relació a la instal·lació d’una nova empresa al municipi, a càrrec de la partida
pressupostària 40201.43300.47000 i operació 201800009254 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. A. A.

C) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de la Sra. P. D. R. de data 6 de febrer de 2018, empresa que ha
sol·licitat el pagament dels incentius concedits a empreses i nous emprenedors que
instal·lin una nova empresa al municipi de Vila-seca, dins del marc del programa Impuls a
l’Ocupació 2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que la Sra. P. D. R. té aprovada per Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de
2017 una subvenció amb un import de 2.000 euros corresponent a la instal·lació d’una
nova empresa al municipi de Vila-seca.

24

Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 08 de febrer de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació al pagament dels incentius
a empreses i nous emprenedors, per un import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-327 de data 12 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-327 emès per la Intervenció
General en data 10 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu a la Sra. P. D. R., per un import de 2.000
euros en relació a la instal·lació d’una nova empresa al municipi, a càrrec de la partida
pressupostària 40201.43300.47000 i operació 201800008970 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. P.
D. R.
D) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de la Sra. B. R. A. de data 11 de gener de 2018, empresa que ha
sol·licitat el pagament dels incentius concedits a empreses i nous emprenedors que
instal·lin una nova empresa al municipi de Vila-seca, dins del marc del programa Impuls a
l’Ocupació 2017, per un import de 2.000 euros.
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Atès que la Sra. B. R. A. té aprovada per Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de
2017 una subvenció amb un import de 2.000 euros corresponent a la instal·lació d’una
nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 24 de gener de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació al pagament dels incentius
a empreses i nous emprenedors, per un import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-348 de data 18 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-348 emès per la Intervenció
General en data 13 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu a la Sra. B. R. A., per un import de 2.000
euros en relació a la instal·lació d’una nova empresa al municipi, a càrrec de la partida
pressupostària 40201.43300.47000 i operació 201800009705 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. B.
R. A.
E) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de la Sra. S. R. T. de data 25 de gener de 2018, empresa que ha
sol·licitat el pagament dels incentius concedits a empreses i nous emprenedors que
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instal·lin una nova empresa al municipi de Vila-seca, dins del marc del programa Impuls a
l’Ocupació 2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que la Sra. S. R. T. té aprovada per Junta de Govern Local de data 20 de novembre
de 2017 una subvenció amb un import de 2.000 euros corresponent a la instal·lació d’una
nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 06 de febrer de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació al pagament dels incentius
a empreses i nous emprenedors, per un import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-347 de data 18 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-347 emès per la Intervenció
General en data 13 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu a la Sra. S. R. T., per un import de 2.000
euros en relació a la instal·lació d’una nova empresa al municipi, a càrrec de la partida
pressupostària 40201.43300.47000 i operació 201800009701 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. S.
R. T.
F) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
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Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud del Sr. G. Y. de data 31 de gener de 2018, empresa que ha sol·licitat el
pagament dels incentius concedits a empreses i nous emprenedors que instal·lin una
nova empresa al municipi de Vila-seca, dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació
2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que el Sr. G. Y. té aprovada per Junta de Govern Local de data 20 de novembre de
2017 una subvenció amb un import de 2.000 euros corresponent a la instal·lació d’una
nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 de febrer de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació al pagament dels incentius
a empreses i nous emprenedors, per un import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-346 de data 18 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-346 emès per la Intervenció
General en data 13 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu al Sr. G. Y. per un import de 2.000 euros en
relació a la instal·lació d’una nova empresa al municipi, a càrrec de la partida
pressupostària 40201.43300.47000 i operació 201800009700 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. G. Y.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENÚNCIA D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A
LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
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Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa ECOINFANT, SL amb NIF B25826314 amb data 26 de
gener de 2018, empresa que ha sol·licitat la renúncia dels incentius concedits per a
contractació de persones aturades mitjançant la Borsa de Treball Municipal, dins del marc
del programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Atès que l’empresa ECOINFANT, SL amb NIF B25826314 té aprovada per Junta de
Govern Local de data 30 de desembre de 2017 una subvenció amb un import de 2.000
euros corresponent a la contractació d’un treballador.
Atès que l’empresa renúncia a la subvenció degut a que el treballador no ha superat els
12 mesos de contracte.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 29 de gener de
2018, on es verifica que les dades anteriors són correctes i que el treballador no ha
superat els 12 mesos de contracte.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 de març de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 2018-353 de data 18 d’abril de
2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-353 emès per la Intervenció
General en data 16 d’abril 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
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la renúncia de l’incentiu a l’empresa ECOINFANT, SL amb NIF
B25826314, per un import de 2.000 euros i deixar sense efecte l’operació AD
201800008819 de la partida pressupostària 40201.24100.47000 del vigent pressupost
municipal.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
ECOINFANT, SL.
6.9
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A LA
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa A. A. amb data 23 de febrer de 2018, empresa que ha
sol·licitat el pagament dels incentius concedits per a contractació de persones aturades
mitjançant la Borsa de Treball Municipal, dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació
2017, per un import de 4.000 euros.
Atès que l’empresa A. A. té aprovada per Junta de Govern Local de data 12 de setembre
de 2017 una subvenció amb un import de 4.000 euros corresponent a la contractació de
dos treballadors durant 12 mesos.
Atès que l’empresa sol·licita el pagament de la subvenció per a la contractació de
treballadors per 12 mesos de contracte.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 de febrer de
2018, sobre la sol·licitud de pagament de subvenció en relació a la contractació de dos
treballadors amb un contracte de 12 mesos i una jornada laboral de 40 hores, degut a
que no s’ha superat el període mínim de 12 mesos de contracte.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 6 d’abril de 2018.
Vist l’informe núm. 2018-344 emès per la Intervenció General en data 13 d’abril 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 vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la denegació del pagament de l’incentiu a l’empresa A. A., per un
import de 4.000 euros degut a que no s’ha superat el període mínim de 12 mesos de
contracte.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i al Sr. A. A.

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ D’UN CURS DE SOLDADURA, PREVIST A LA GUIA DE FORMACIÓ
2018.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor d’un curs de soldadura amb elèctrode
revestit i soldadura TIG, previst a la Guia de Formació 2018.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de servei es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposa l’article 118 de la LCSP. Així mateix, d’acord amb el que
estableix el mateix article, 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, i en el cas de contracte d’obres, s’haurà d’afegir el pressupost
de les mateixes.
Atès que l’empresari proposat compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació
professional necessària per a la dita contractació.
Atès que amb aquesta contractació no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les normes generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, i que el contractista no ha subscrit altres contractes menors
amb prestacions equivalents en l’exercici, que globalment superin els límits establerts per
als contractes menors.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 10 d’abril de 2018 i, vist l’informe
complementari a l’informe de fiscalització 12-2018-369 de data 18 d’abril de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-369 emès per la Intervenció
General en data 17 d’abril 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 vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del contracte
d’un curs de soldadura amb elèctrode revestit i soldadura TIG i per tant, aprovar la
despesa de 13.120 euros amb càrrec a la partida 40201.24100.22699 i operació
201800010006 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Adjudicar a INSTITUT PERE MARTELL amb NIF/CIF S4300053H el contracte
menor d’un curs de soldadura amb elèctrode revestit i soldadura TIG, per un import de
13.120 euros.
TERCER.- Notificar aquest acord al SOCE, a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció
Municipal.
7è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

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, DE PRORROGAR PER L’ANY 2018 LES
AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS APROFITAMENTS TEMPORALS D’ESTIU A
LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Per acord de la Junta de Govern Local de 6-2-2017 es va iniciar l’expedient per a
l’adjudicació de l’explotació dels serveis i ocupacions temporals en les platges del terme
municipal de Vila-seca per la temporada estiuenca de l’anualitat 2017 i la previsió d’una
pròrroga per un any més, a voluntat de l’Ajuntament, mitjançant procediment obert en règim
de tramitació urgent amb diversos criteris d’adjudicació (Exp.Gov/52/2017)
Per acords de la Junta de Govern Local de dates 24-4-2017 i 22-5-2017 es van adjudicar
els aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del terme
municipal de Vila-seca números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 13, de conformitat amb les
condicions generals i particulars especificades en la Resolució de 19-3-2017 del director
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, la qual
incorpora l’informe favorable de la capitania Marítima de Tarragona i de la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
La Clàusula Sisena (Termini explotació aprofitaments) del PCA regulador de l‘adjudicació,
preveu que les autoritzacions tindran una durada d’1 any comptat des de la data de
l’adjudicació definitiva i en els termes previstos en el Pla d’Usos, prorrogable per 1 any
més a voluntat de l’Ajuntament, fins a un total de 2 anualitats de vigència.
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Atès que l’Ajuntament va optar per explotar els serveis de temporada mitjançant tercers
(gestió indirecta) modalitat concessió, i que l’interès general que representen els
aprofitaments amb instal·lacions de temporada en zona de domini públic marítim terrestre
de les platges de la Pineda aconsella mantenir durant una temporada més el règim vigent
d’autoritzacions d’explotació d’aquets tipus de serveis.
Atès que s’acredita per part de la totalitat dels adjudicataris estar al corrent de les
obligacions tributàries amb l’AEAT, Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues està prevista tant en la normativa de contractació pública com en el plec de
clàusules administratives i en el contracte mateix, i s’estableix tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.
Atès que, d’acord amb la Clàusula 6ª del PCA, els adjudicataris estan obligats al
pagament del cànon anual d’explotació segons les quantitats que resultin d’aplicar
l’Ordenança General Reguladora de la Taxa Núm. 20 (Annex 1: Taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic –ocupacions a les platges- en funció de
l’explotació dels elements compresos en cada autorització.
Atès l’informe favorable de la prefectura del servei de data 25 de gener de 2017.
Vist l’informe de fiscalització amb objeccions suspensives 12-2018-091 i la justificació de
l’esmentat informe realitzada pel gestor del servei en dates 12 d’abril i 16 de 2018,
aquesta última relativa a l’eficàcia de l’acte .
Atès que les concessions d’autoritzacions dels serveis de temporada forma part de les
competències delegades per l’Alcalde a la Junta de Govern Local (punt 1.n), mitjançant
Decret de 30 de juny de 2015 (BOPT 29-8-2015 - Número 201).
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. Declarar la urgència en la tramitació de la pròrroga de de les autoritzacions i
ocupacions temporals en les platges del terme municipal de Vila-seca durant la temporada
estiuenca de 2018.
SEGON. Aprovar la primera i única pròrroga de les autoritzacions i ocupacions temporals
en les platges del terme municipal de Vila-seca durant la temporada estiuenca de 2018, amb
les mateixes condicions administratives i econòmiques que les adjudicades per la Junta
de Govern Local en sessions de 24/4/2017 I 22/5/2017, als adjudicataris següents:
1 Platja del Racó.
- Guingueta núm. 1: Morabito 2016, SL
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2 Platja de la Pineda.
- Guingueta núm. 2: D. F. G.
- Guingueta núm. 3: F. T. B.
- Guingueta núm. 4: A. Q. A.
- Guingueta núm. 5: M. R. H.
- Guingueta núm. 6: Som-hi Reus 2015, SL
- Guingueta núm. 8: F. A. S.
- Guingueta núm. 10: C. J. A.
- Guingueta núm. 12: A.I. M. A.
- Guingueta núm. 13: J. P. C.
TERCER. Aprovar les liquidacions números 802035, 802036, 802037, 802038, 802039,
802040, 802041, 802042, 802043, i 802044, conforme els imports que figuren detallats,
practicades per la Intervenció municipal.
APROFITAMENT

1
2
3
4
5
6
8
10
12
13

TAXA EXPLOTACIÓ 2018
6.908,00 €
Liquidació tributària nº
802035
9.038,00 €
Liquidació tributària nº
802036
6.908,00 €
Liquidació tributària nº
802037
6.908,00 €
Liquidació tributària nº
802038
6.908,00 €
Liquidació tributària nº
802039
6908,00 €
Liquidació tributària nº
802040
8.489,00 €
Liquidació tributària nº
802041
6.359,00 €
Liquidació tributària nº
802042
6.359,00 €
Liquidació tributària nº
802043
6.359,00 €
Liquidació tributària nº
802044

CÀNON EXPLOTACIÓ
2018
3.770,40€
Liquidació tributària nº
802035
4.332,24€
Liquidació tributària nº
802036
3.770,64€
Liquidació tributària nº
802037
3.770,64€
Liquidació tributària nº
802038
3.770,64€
Liquidació tributària nº
802039
3.770,64€
Liquidació tributària nº
802040
4.133,52 €
Liquidació tributària nº
802041
3.571,92€
Liquidació tributària nº
802042
3.571,92€
Liquidació tributària nº
802043
3.571,92€
Liquidació tributària nº
802044

Notificar la present resolució i les liquidacions annexes als subjectes passius i requerirlos perquè ingressin els respectius imports del cànon anual d’explotació en la forma
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reglamentària segons la liquidació tributària adjunta, amb advertiment que la manca de
pagament dins el termini assenyalat serà motiu de rescissió de la concessió, segons
s’estableix a la càrrecs, costes i interessos corresponents. Clàusula 22ª PCA.
QUART. Requerir a cadascun dels adjudicataris definitius dels aprofitaments temporals
perquè presentin, amb caràcter previ a l’ocupació del domini públic, obligatòriament
davant l’Ajuntament de Vila-seca l’aportació dels documents acreditatius següents:
• En els serveis que es desenvolupin a l’aigua, el titular de l’autorització haurà de
justificar haver tramitat l’autorització d’abalisament davant de Capitania Marítima. Els
adjudicataris de l'explotació d'artefactes flotants hauran de presentar l'autorització
corresponent de l'òrgan competent en matèria de Marina Mercant, segons allò que disposa
l'art. 111.11 del Reglament de Costes.
• Document acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés en aquest Ajuntament de la quantitat
corresponent al cànon per l’ocupació del domini públic maritimoterrestre en la quantitat
liquidada (Costes) . Si no es compleixen aquests requisits per causes imputables a
l’adjudicatari, es declararà resolt l’aprofitament.
CINQUÈ. Retenir i afectar la fiança definitiva dipositada al moment de l’adjudicació
definitiva pels adjudicataris abans esmentats, , per tal de respondre de les obligacions
derivades de la primera pròrroga de l’adjudicació.
SISÈ. Notificar la present resolució als adjudicataris designats, amb el ben entès que
disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a renunciar a la pròrroga expressa, amb
indicació dels recursos pertinents.
SETÈ. Notificar-ho a la Intervenció municipal.
VUITÈ. Transmetre el present acord a la direcció general d’ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de
la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes oportuns.
NOVÈ. Publicar la pròrroga del contracte en el perfil del contractant de la Seu Electrònica
de l’Ajuntament.
7.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ENCÀRREC I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS
ADDICIONALS A DUES TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT.
En data 5 de març de 2018 el Regidor delegat de Relacions Ciutadanes i Dinamització
Laboral, i la Regidora de Benestar Social i Polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Vilaseca informen sobre la necessitat de planificar la gestió diària, seguiment i coordinació a
nivell administratiu dels expedients de les Àrees d’Ocupació i Benestar Social de
l’Ajuntament de Vila-seca, eixos fonamentals i prioritaris de l’acció municipal en els àmbits
delegats.
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Atès que la proposta ve motivada per la situació de baixa per IT de llarga durada del
coordinador tècnic de les Àrees d’Ocupació i Benestar Social, la qual requereix haver de
resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari, i proposen assignar funcions
addicionals a les treballadores L. L. L., de Serveis Socials, i E. R. T., de Formació i
Ocupació, per comptar amb la preparació i l’experiència suficient per assumir l’encàrrec de
funcions i serveis addicionals i extraordinaris proposats.
Vist que recentment les àrees afectades comuniquen que, amb motiu de la necessitat de
tramitació i seguiment de certs expedients, a primers del mes de febrer les treballadores
ja varen iniciar funcions i tasques assumides amb especial interès que responen en part a
les corresponents al lloc del treballador en situació de baixa, per tal d’evitar l’aturada en
els procediments administratius, en alguns casos implicant tràmits amb d’altres
administracions per qüestions de convocatòries i subvencions i convenis vigents. Aquest
fet comportaria el reconeixement de la realització d’aquestes funcions amb efectes des
del mes de febrer de 2018, i amb una previsió inicial fins al mes de maig de 2018, i la
seva retribució es correspon amb un nou complement de productivitat.
Atès l’informe jurídic favorable sobre la idoneïtat de la proposta, la legislació aplicable i el
procediment a seguir per al reconeixement mitjançant validació dels actes pel que fa al
seu inici, així com el càlcul efectuat per a retribuir l’especial rendiment, interès i iniciativa
manifestats, el qual disposa de crèdit adequat i suficient al pressupost vigent, amb motiu
de la modificació de crèdit 2/2018.
L’article 52 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 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 10-4-2018.
Vist l’informe de Fiscalització prèvia favorable núm. 371/ 2018 emès per la Intervenció
General en data 17 d’abril 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.
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. Validar l’encomana provisional de tasques, a la funcionària Sra. L. L. L. i a la
treballadora laboral Sra. E. R. T., per les funcions addicionals requerides causades per la
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baixa laboral del Sr. D. C. R., que compartiran i comptabilitzaran amb la seva
responsabilitat actual, amb efectes de l’1 de febrer de 2018, fins que es produeixi l’alta
facultativa del Sr. D. C. R. i la reincorporació efectiva al seu lloc de treball.
SEGON. Aprovar la retribució d’aquestes funcions addicionals mitjançant l’assignació
d’un complement de productivitat a cadascuna de les treballadores, amb una previsió
inicial de 4 mesos compresos entre febrer i maig.
Aquestes retribucions es faran efectives a la nòmina mensual fins que es produeixi l’alta
facultativa del Sr. D. C. R., i en cas d’excedir la previsió pressupostària efectuada fins a
maig de 2018, caldrà procedir prèviament a l’ajust pressupostari oportú.
TERCER. Finalitzada l’assignació temporal de funcions, les persones afectades
reprendran i exerciran amb plenitud d’efectes les funcions pròpies dels llocs de treball
propi.
QUART. Notificar aquesta resolució a RRHH, a la Intervenció Municipal de Fons , a les
persones interessades i a les regidories de Benestar Social i Polítiques de Igualtat i de
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral
7.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS
DETECTATS EN ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

A) RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 9 D’ABRIL DE 2018. 3.3.

Atès que s’ha detectat els següent error material en l’acord de la Junta de Govern
realitzada el dia 9 d’abril de 2018, en el punt 3.3 respecte l’execució subsidiària de
l’expedient 303/16 de protecció de la legalitat urbanística per instal·lació d’un tendal o
tancament a Ps. Pau Casals, 113, local 2 de la Pineda, sense llicència municipal, incoat a
SIT GLOBAL GROUP VILA-SECA, SLU:
En la part dispositiva en l’apartat TERCER.- no consta que s’aprovi la totalitat de la
despesa en el sentit següent que diu:
“TERCER.- La despesa generada anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació A_201800006861”.
En canvi ha de dir:
“TERCER.- Aprovar la despesa màxima per un import de 4.882,96 € (IVA inclòs) a càrrec
de l’aplicació pressupostària 30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació
A_201800006861”.
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Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern local en data 9 d’abril de
2018, en el punt 3.3 respecte l’execució subsidiària de l’expedient 303/16 de protecció de
la legalitat urbanística per instal.lació d’un tendal o tancament a Ps. Pau Casals, 113,
local 2 de la Pineda, sense llicència municipal, incoat a SIT GLOBAL GROUP VILASECA, SLU, en el sentit següent:
En la part dispositiva en l’apartat TERCER.- no consta que s’aprovi la totalitat de la
despesa en el sentit següent que diu:
“TERCER.- La despesa generada anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació A_201800006861”.
En canvi ha de dir:
“TERCER.- Aprovar la despesa màxima per un import de 4.882,96 € (IVA inclòs) a càrrec
de l’aplicació pressupostària 30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació
A_201800006861”.

SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció General i al Departament de Serveis
al Territori.

B) RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 16 D’ABRIL DE 2018. 3.2.

Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern realitzada el dia
16 d’abril de 2018, en el punt 3.2, respecte al requeriment efectuat en el procediment de
contractació de les obres de restitució de l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba,
a l’empresa BOSIR, SA, i havent-se constatat, en l’apartat PRIMER.- la manca de
l’aplicació pressupostària prevista en aquest requeriment i que serà:
2018.30701.15320.61901.
Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern local en data 16 d’abril de
2018, en el punt 3.2 apartat PRIMER.- en el sentit d’incorporar l’aplicació pressupostària
2018.30701.15320.61901 a la que s’aplicarà la despesa de la contractació de les obres
de restitució de l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba.
SEGON.- Notificar el present acord a les empreses participants en la licitació, a la
Intervenció General i al Departament de Serveis al Territori.

C) RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 9 D’ABRIL DE 2018. 3.4.

Atès que s’ha detectat els següent error material en l’acord de la Junta de Govern
realitzada el dia 9 d’abril de 2018, en el punt 3.4 respecte l’execució subsidiària de
l’expedient 568/2017 de neteja i esbrossada de terreny i transport a l’abocador del solar
situat a l’Av. Verge de Montserrat, núm. 62, incoat a TABIGUIX :
En la part dispositiva en l’apartat QUART.- no consta que s’aprovi la totalitat de la
despesa en el sentit següent que diu:
“QUART.- La despesa generada anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació A_201800007770”.
En canvi ha de dir:
“QUART.- Aprovar la despesa màxima per un import de 1.375,50 € (IVA inclòs) a càrrec
de l’aplicació pressupostària 30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació
A_201800007770”.
Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern local en data 9 d’abril de
2018, en el punt 3.4 respecte l’execució subsidiària de l’expedient 568/2017 de neteja i
esbrossada de terreny i transport a l’abocador del solar situat a l’Av. Verge de Montserrat,
núm. 62, incoat a TABIGUIX, en el sentit següent:
En la part dispositiva en l’apartat QUART.- no consta que s’aprovi la totalitat de la
despesa en el sentit següent que diu:
“QUART.- La despesa generada anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació A_201800007770”.
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En canvi ha de dir:
“QUART.- Aprovar la despesa màxima per un import de 1.375,50 € (IVA inclòs) a càrrec
de l’aplicació pressupostària 30201.22699.15100 del pressupost municipal, Operació
A_201800007770”.
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció General i al Departament de Serveis
al Territori.

D) RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 9 D’ABRIL DE 2018. 3.1.

Atès que s’ha detectat els següents errors materials en l’acord de la Junta de Govern
realitzada el dia 9 d’abril de 2018, en el punt 3.1 respecte al requeriment efectuat en el
procediment de contractació de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent
als treballs de millora i pavimentació de l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i
pavimentació del tronc central del passeig ciutat de Melbourne, a l’empresa AGROVIAL,
SA:
A)
En la part dispositiva de l’acord es fa referència a l’Informe amb objeccions no
suspensives núm. 2018-55 emès per la Intervenció general en data 6 de febrer de 2018,
hi ha de dir: “Vista la Diligència-informe d’Intervenció 2018-55 emesa per la Intervenció
general en data 6 de febrer de 2018”.
B)
En la part resolutiva, apartat PRIMER.- s’ha constatat las manca de l’aplicació
pressupostària prevista a la qual anirà a càrrec la despesa de les obres una vegada es
compleixi aquest requeriment per part de l’empresa proposada, que serà la següent:
30501.92400.63200.
Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern local en data 9 d’abril de
2018, en el punt 3.1 corresponent a la fase de requeriment respecte el procediment de
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent als treballs de
millora i pavimentació de l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i pavimentació del tronc
central del passeig ciutat de Melbourne, a l’empresa AGROVIAL, SA en els següents
apartats:

A)
En la part dispositiva de l’acord es fa referència a l’Informe amb objeccions no
suspensives núm. 2018-55 emès per la Intervenció general en data 6 de febrer de 2018,
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ha de dir: “Vista la Diligència-informe d’Intervenció 2018-55 emesa per la Intervenció
general en data 6 de febrer de 2018”.
B)
En la part resolutiva de l’acord, apartat PRIMER.- s’ha constatat las manca de
l’aplicació pressupostària prevista a la qual anirà a càrrec la despesa de les obres una
vegada es compleixi aquest requeriment per part de l’empresa proposada, que serà la
següent: 30501.92400.63200.
SEGON.- Notificar el present acord a les empreses participants en la licitació, a la
Intervenció General i al Departament de Serveis al Territori.

E) RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 26 DE MARÇ DE 2018. PUNT 3.2
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern realitzada el dia
26 de març de 2018, en el punt 3.2 respecte a l’aprovació de la memòria valorada per a la
instal·lació del sistema de vídeo vigilància a la zona del Castell de Vila-seca, i havent-se
constatat que manca la referència de l’informe de la intervenció i no s’indica que no hi ha
consignació pressupostària.
Havent-se constatat que on diu “Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 20 de
març de 2018, indicant que el tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no
suposa una repercussió en els pressupostos municipals”, ha de dir “Vista la diligència
d’Intervenció 2018-225 notificada en data 20 de març de 2018, indicant que el tràmit
consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una repercussió en els
pressupostos municipals, tanmateix, no existeix consignació pressupostària per a la seva
realització”, cal efectuar per tant la corresponent rectificació.
Vist l’informe jurídic emès al respecte i atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern local en data 26 de març de
2018, en el punt 3.2 respecte a l’aprovació de la memòria valorada per a la instal·lació del
sistema de vídeo vigilància a la zona del Castell de Vila-seca, en la seva part dispositiva,
substituint on diu “Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 20 de març de 2018,
indicant que el tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una
repercussió en els pressupostos municipals”, ha de dir “Vista la diligència d’Intervenció
2018-225 notificada en data 20 de març de 2018, indicant que el tràmit consistent en
l’aprovació de la memòria valorada no suposa una repercussió en els pressupostos
municipals, tanmateix, no existeix consignació pressupostària per a la seva realització”.
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció General i al Departament de Serveis
al Territori.
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7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA D’UNA FUNCIONÀRIA I
CONTRACTACIÓ DE 3 TÈCNICS FUNCIONARIS AMB CARÀCTER INTERÍ DINS EL
PROGRAMA D'ACTUACIÓ I ADAPTACIÓ DEL CONTROL INTERN DE L'ÀREA
D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
En data 25 de setembre de 2017, es va declarar la necessitat urgent d’escometre el
Programa d’actuació i adaptació del control intern , així com es va aprovar la relació
d’aspirants proposats per la Comissió de Valoració en l'Acta de 4- 9-2017, en el
procediment de selecció de la borsa de treball convocat per la Junta de Govern Local en
sessió de 24-7-2017
Mitjançant diligència de la Intervenció General de l'Ajuntament de data 11-04-2018, núm.
DI 41-18, es manifesta la necessitat de disposar de personal suficient per assolir els
objectius del control financer permanent i la implantació d’un sistema de costos,
mitjançant d’un pla executiu de revisió de l’exercici de control intern a través del Sistema
d’Informació de Gestió i Control Econòmic (SIGCE), per tal de donar compliment a les
encomanes legals de l’actual marc normatiu i al propi Pla anual de control financer (PACF
2018-2019) aprovat pel Ple de l’Ajuntament en passat 1 de desembre de 2017.
Tanmanteix, la Intervenció proposa l’ampliació a jornada completa a la funcionària B. M.,
així com la contractació de 3 tècnics A2 a mitja jornada per a realitzar funcions de control
intern dins del Programa d’actuació i adaptació del control intern, essent necessària la
seva incorporació i ampliació de jornada en data 1 de maig de 2018, per tal de donar
compliment a la planificació de l’esmentat programa, així com per l’entrada en vigor a
partir del dia 1/7/18 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic intern en les entitats del Sector Públic Local. Totes les persones candidates
indicades a la diligència provenen de la vigent borsa d'interins constituïda el 4-9-17 per la
Comissió de Valoració del procés selectiu convocat per la Junta de Govern Local en
sessió de 24- 7-17, per ser els candidats a qui, segons l'odre de la crida, els correspon la
seva designació .
El tràmit de contractació i modificació de la jornada de la funcionària interina caldrà que
s’efectuï per procediment urgent, per tal de donar compliment a les previsions
manifestades a la Diligència d’Intervenció 41/18.
Atès que l'article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny (LPGE - 2017), autoritza al
nomenament de funcionaris interins per a cobrir necessitats urgents, així com l’article
10.1.c) del TREBEP els anomena dins del personal que realitzi funcions pròpies de
funcionaris de carrera mitjançant l’execució de programes de caràcter temporal.
La tramitació d’urgència dels expedients administratius, ve regulada per la Llei 39/2015
de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 d’abril de 2018, i els
seus annexes FPE.PER_05 i FPE.PER_07.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-397 emès per la Intervenció General
en data 20 d’abril de 2018.
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.
Per tot l’exposat i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per procedir a la
incorporació dels recursos humans adscrits a les funcions i tasques següents, dins el
Programa d'actuació i adaptació del control intern de l'Àrea d'Hisenda I promoció
Econòmica de l'Ajuntament:
Actuació Programa: Actuació i adaptació del control intern de l’Àrea d’Hisenda i Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Vila-seca per a la realització de funcions de control intern dins del
Sistema integral de gestió i control econòmic (SIGCE).

Requeriment: 3 Tècnics A2 de control intern de jornada parcial (50%) (dos amb
una durada prevista fins a la finalització del programa i un amb una durada
prevista de tres mesos).
Requeriment: 1 Tècnic A2 d’ampliació de jornada de la funcionària Beatriz Medina
Jiménez.
SEGON. Aprovar la contractació en règim de funcionari interí d'administració general de
l'Ajuntament de Vila-seca, subescala tècnica, subgrup A2, CD 24, per cobrir les
necessitats temporals del Programa d'actuació i adaptació del control intern de l'Àrea
d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vila-seca (Exp./GOV/308/2018),
classificades per ordre de puntuació i disponibilitat laboral, de les senyores següents:
-Sra. M. L.. Aspirant classificada per odre de puntuació. Durada prevista fins la
finalització del Programa. Previsió costos període maig-desembre 2018: 14.619,28 €
-Sra. A. P.. Aspirant classificada per odre de puntuació. Durada prevista fins la finalització
del Programa. Previsió costos període maig-desembre 2018: 14.619,28 €
-Sra. E. R. Aspirant classificada per odre de puntuació. Durada prevista de 3 mesos.
Previsió costos període maig-juliol 2018: 5.220,55 €
TERCER. Aprovar l’ampliació al 100% de la jornada de la sra. B. M.J., funcionària interina
inscrita al Programa d’actuació i adaptació del control intern de l’Area d’Hisenda i
Promoció Econòmica, amb una previsió de costos per al període comprés entre els
mesos de maig i desembre de 2018 de 14.619,28 €.
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QUART. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l'Àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'Ajuntament, per a la prestació
dels serveis especificats en la diligència de la Intervenció General de l'Ajuntament de data
11-4-2018, fent constar que, en cap cas, les persones que es contractin passaran a
formar part de la plantilla de personal de l'Ajuntament.
CINQUÈ. Autoritzar les despeses pertinents, durant el període comprés entre 1-05-18 i
el 31-12-18, per un import màxim de 49.078,39 euros (nòmines i Seguretat Social
incloses) amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent.

SALARI BASE
COMPLEMENT DE
DESTI 24
COMPLEMENT
ESPECÍFIC
PRODUCTIVITAT
SEGURETAT
SOCIAL
TOTAL

IMPORT

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

14.514,50

20101.93100.12001

9.117,81

20101.93100.12100

9.572,91

20101.93100.12101

3.824,96

20101.93100.15000

12.048,21

50301.92000.16000

49.078,39

Pel que fa a les despeses fins a la finalització del programa, caldrà subordinar-les als
crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en la seva
aprovació expressa.
SISÈ. Aquests nomenaments tindran efectes a partir del dia 1-05-2018, i seran vigents
d’acord amb les previsions efectuades per la Intervenció per a cada contracte, mentre
duri la necessitat que justifica el Programa, i sempre dintre del termini màxim que
preveu per a aquest supòsit l'article 10.c) del TREBEP . A partir de la data indicada
s'iniciarà el còmput del període de prova de 6 mesos establert en la Base desena de la
convocatòria.
SETÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, als interessats i a l’Àrea de Recursos
Humans de l'Ajuntament.
VUITÈ. 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 secretària, estenc aquesta acta.
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El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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