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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 d’abril de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.20 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 23
D’ABRIL DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 23 d’abril de 2018, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS DE LES
LIQUIDACIONS PER LA CONCESSIÓ DE NÍNXOLS.
Vista la sol·licitud presentada per MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL
(Registre d’Entrada núm. 2596, de 04-04-2018), on demana la devolució d’ingressos
indeguts, donat que va efectuar per error un pagament de 1.200€ al compte de l’Ajuntament.
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Atès que la hisenda municipal ha comprovat que en data 28-03-2018, l’empresa MEMORA
SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL va efectuar un ingrés per import de 1.200€. (Carta
de pagament amb núm. operació 8764).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11-04-2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-372 de 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 devolució d’ingressos indeguts i retornar a MEMORA SERVEIS
FUNERARIS DEL CAMP SL, amb NIF B43999275, l’import total de 1.200€ ingressats
indegudament.
SEGON.- Advertir a MEMORA, SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL, que el sistema de
recaptació tributari de l’Ajuntament es realitza a través del C60, i per tant, no s’admetran
més transferències a comptes corrents de l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar el present acord a MEMORA, SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL, a
la Tresoreria municipal i a la Intervenció municipal de fons.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RETORN D’UNA FIANÇA.
SOL·LICITUD DE EDIFICIO LOS OLIVOS 2013 SL DE RETORN DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UA-PI- 3 DE LA PINEDA.
Vista la sol•licitud de referència per part de Edificio los Olivos 2013 SL de retorn de la
fiança dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics
Municipals.
Atès que es rep un aval de l’Entitat Bantierra emès per la Societat Gestión de Patrimonios
Leyre SL (societat del grup) per respondre de les obres d’urbanització de la UA-PI-3 de
La Pineda de la llicència municipal 860/15 concedida a nom d’Edificio Los Olivos 2013
SL.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 6 d’abril de 2018.
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Vist l’informe de tresoreria DT-78-18 de data 20 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 Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sociedad Gestión de Patrimonios Leyre SL, amb NIF B50.726.579, societat del grup Edificio Los Olivos SL, el retorn de la fiança dipositada per
les obres d’urbanització de la UA-PI-3 per import de 370.598,00 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PROVISIÓ INTERINA D’UNA PLAÇA LABORAL
VACANT COM A TÈCNICA AUXILIAR DE JOVENTUT.
La Junta de Govern Local de 15-7-2015 va declarar l’existència de necessitats
justificades per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter
interí per a cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball de tècnic auxiliar de
serveis educatius de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Vila-seca, els
quals es consideren prioritaris per afectar el funcionament d’un servei essencial, i
declarats a tal efecte pel Ple en sessions de 30-10-2014 i 29-07-2016.
Així mateix, es va disposar que els aspirants que superin el procés selectiu integraran de
forma automàtica la borsa de treball de llocs de l’Àrea de Serveis a les Persones,
respectant l’ordre de puntuació final del procés de selecció
En l’acord de 15-7-2015, es van aprovar les bases reguladores de la creació d’una borsa
de treball per efectuar nomenaments als efectes citats, i obrir la convocatòria pública del
procés selectiu, mitjançant el sistema de prova pràctica amb concurs lliure, amb respecte
dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La publicitat del procediment selectiu
es va efectuar per anunci en el BOPT núm. 182 de 6-8-2015, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la seva seu electrònica des del dia 6-8-2015.
La Junta de Govern Local en sessió de 28-10-2015 va aprovar la relació d’aspirants
proposats pel Tribunal qualificador del procediment de selecció de la citada borsa de
treball segons l’Acta de data 22-09-2015.
L’art. 19.Dos de la LPGE per a l’any 2017 (LPGE 2017), que té caràcter bàsic i essent
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d’aplicació en tant no sigui aprovada la del 2018, determina que no es procedirà a la
contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès l’informe de data 4-4-2018, el Regidor delegat de l’Àrea de Serveis a les Persones fa
palesa la necessitat de proveir interinament la plaça vacant ID 106, a partir del 01-052018, per tal de resoldre necessitats d’operativitat de l’Àrea de Joventut.
Atès l’informe jurídic de data 16-4-2018, relatiu a la legislació aplicable i el procediment a
seguir per a l ’esmentada contractació.
Atès l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16-4-2018.
Vist l’informe de Fiscalització prèvia favorable núm. 409/2018 emès per la Intervenció
General en data 24-04-2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30-6-2015, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a l’Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la LRBRL 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a
l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Atès que entre les atribucions delegades a la Junta de Govern es troba el nomenament
de personal interí funcionari i laboral i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Declarar que existeix la necessitat de cobrir interinament la plaça laboral vacant
de tècnic/a auxiliar de l’Àrea de Joventut, assignada amb el ID 106, subgrup C2, que s’ha
de considerar prioritària pel fet que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.
SEGON. Aprovar la contractació a partir de l’1-5-2018, i fins a la cobertura reglamentària
d’aquesta plaça, com a personal laboral interí, provinent de la borsa d’interins aprovada
en sessió de 28-10-2015, per ser la candidat a qui, segons l’ordre de la crida i
disponibilitat, li correspon la seva designació, de la Sra. M. S. G. A., per a cobrir el lloc
vacant de tècnic auxiliar de Joventut (ID 106).
TERCER. Limitar la contractació del règim interí a cobrir les necessitats que precisa
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vila-seca per a la prestació dels serveis requerits,
fent constar que, en cap cas, la persona que es contracti passarà a formar part de la
plantilla de personal de l’Ajuntament. El període de contractació serà el necessari mentre
duri la causa que la motiva.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents, per un import previst per al període comprés
l’any 2018 de 19.191,41 euros (nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les
partides corresponents del pressupost vigent, i de conformitat amb l’informe emès pel cap
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de l’àrea de Governació i Règim Intern, i respectant, en tot cas, les disponibilitats
pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb els límits i quanties establerts en l’art. 25
del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, EBEP.
Resum aplicacions pressupostàries:
40701-23100-13100
40701-23100-13102
50301-92000-16000

LABORAL TEMPORAL
ALTRES RETRIB. LAB.
TEMPORAL
Seguretat Social
total costos previstos

(previsió anual)

(previsió període
2018)

8.558,34 €

5.756,50 €

12.689,04 €

8.459,36 €

7.436,58 €
28.683,96 €

4.975,55 €
19.191,41 €

CINQUÈ. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de maig de 2018.
SISÈ. Comunicar-ho a Intervenció municipal, a la Regidoria de Serveis a les Persones, al
Negociat de Personal de l’Ajuntament, al Comitè d’Empresa, i a la interessada, i es
procedeixi a la publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
SETÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en el
desenvolupament del present acord.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTINACIÓ ALS VEHICLES I
MAQUINÀRIA MUNICIPAL.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 27 de novembre de 2017 ,es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, en
base al preu més baix com a únic criteri de valoració, del subministrament de carburant
amb destinació als vehicles i maquinària municipal.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, en base al preu més baix com a únic criteri
d’adjudicació d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, d’acord amb el que
disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9 de març de 2018.
Vist l’informe de fiscalització desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018406 de la Intervenció General de data 24 d’abril de 2018.
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Vist l’informe complementari de la gestora del servei de data 25 d’abril de 2018, en què
manifesta la seva conformitat amb les objeccions manifestades per la Intervenció i que s’han
procedit a complimentar als efectes oportuns.
Vist que per part de l’empresa ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA
MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA, ha presentat la documentació requerida en
el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD
VILALTA CORPORACIÓN, SA amb NIF núm. A43058924, el contracte del subministrament
de carburant amb destinació als vehicles i maquinària municipal, mitjançant, procediment
obert i ordinari, en base al preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, d’acord amb la
proposta presentada per la prima de licitació de 0,059 €/litre i pel preu de 38.500,00 € (sense
IVA), 8.085,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 46.585,00 € (IVA inclòs), amb una
durada de 3 anys prorrogables per 1 any més, a càrrec de l’aplicació pressupostària
detallades en els següents quadres:

NÚM. ORDRE

NÚM. PLICA

LICITADOR

PRIMA LICITACIÓ
(€/LITRE)

PUNTUACIÓ SOBRE B

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTINACIÓ ALS VEHICLES I
MAQUINÀRIA MUNICIPALS

1

1

ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA
MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA

0,059

100

La despesa màxima anual per tant, serà l’import corresponent al preu de licitació i que
segons s’estableix al Plec de Clàusules Administratives és de:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESPESA MÀXIMA
ANUAL SEGONS

DESPESA
MÀXIMA ANY

DESPESA
MÀXIMA

DESPESA
MÀXIMA ANY

DESPESA
MÀXIMA ANY
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PLEC CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
50402.15320.22103:
COMBUSTIBLE VEHICLES
SERVEIS LOGÍSTICS
50402.92000.22103:
COMBUSTIBLE VEHICLES
SERVEIS GENERALS
50402.13200.22103:
COMBUSTIBLE VEHICLES
SEGURETAT
TOTAL

2018

ANY 2019

2020

2021

25.410,00 € (IVA inclòs)

16.940,00
(IVA inclòs)

25.410,00 €
(IVA inclòs)

25.410,00 €
(IVA inclòs)

8.470,00€
(IVA inclòs)

6.050,00 € (IVA inclòs)

4.033,33€
(IVA inclòs)

6.050,00 €
(IVA inclòs)

6.050,00 €
(IVA inclòs)

2.016,67€
(IVA inclòs)

15.125,00 €
(IVA inclòs)

15.125,00 €
(IVA inclòs)

46.585,00€
(IVA inclòs)

46.585,00€
(IVA inclòs)

15.125,00 € (IVA inclòs)

46.585,00€ (IVA inclòs)

10.083,33€
(IVA inclòs)
31.056,66
(IVA inclòs)

5.041,67€
(IVA inclòs)
15.528,34€
(IVA inclòs)

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord amb el
que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 5.775,00 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Aprovar la liquidació tributària núm. núm. 801960 i notificar la present resolució a
l’empresa ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTA
CORPORACIÓN, SA, per tal de fer efectiu l’abonament de les despeses referents a l’anunci
de licitació del BOPT (núm. 232 de data 1 de desembre de 201), per import de 212,64 €.
QUART.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’OBERTURA D’UNA DE LES AULES DE NADONS DE
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Per acord de Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2017, es va adjudicar la gestió en
règim de concessió de la Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres.
L’import d’adjudicació per les sis aules obertes és de 128.160,00 € (sense IVA) per curs
escolar. Això és un import mensual de 10.680 €.
Un cop feta la matriculació a la llar d’infants es van obrir quatre aules a partir del
començament del contracte, que va ser l’1 de setembre de 2017. Aquestes aules van
ser: dues d’1-2 anys i dues de 2-3 anys. Per tant, l’import mensual real ha estat el de
7.120 €, ajustat a les necessitats reals de la llar d’infants. Tot això d’acord amb el que
estableix l’article 6 del plec de clàusules administratives que regeix la contractació de la
gestió del servei de la Llar d’Infants municipal Les Vimeteres de Vila-seca: En el cas que
no hi hagi matrícula suficient per obrir alguna de les aules, el preu del servei s’ajustarà al
nombre d’aules realment obertes. Es requereix un nombre mínim de 4 alumnes per obrir
una aula.
En data 27 de febrer la UTE Sònia Garcia, Montse Rovira i Sandra Plaza, NIF
U55712558, justifiquen que tenen matrícula suficient (superior a 4 alumnes) per obrir una
de les aules de nadons que no estaven en funcionament. Sol·liciten aquesta obertura a
partir del mes de març. L’import d’una aula són 1.780 euros mensuals. Si tenim en
compte tot el curs 2017_2018 és de març, abril, maig, juny, juliol i agost.
Per tant 1.780 € x 6 mesos =10.680 € per l’obertura d’una de les aules de nadons des de
març a agost de 2018.
Al setembre de 2018 comença el curs escolar 2018-2019 i per tant, UTE Sònia Garcia,
Montse Rovira i Sandra Plaza, hauran de justificar novament el nombre d’aules obertes
en funció de la matrícula del curs.
Per tant, a partir del mes de març, la quantitat mensual són 8.900 €
La quantitat anual de 2018 és:
Gener i febrer 14.240 €
De març a agost 53.400 €
De setembre a desembre (en funció de la matrícula, però la previsió és de 4 aules)
28.480 €
Total previst per a 2018: 96.120 €
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-375 de data 18
d’abril de 2018 emès per la Intervenció General.
Vist l’informe complementari del servei data 25 d’abril de 2018 i que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
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En virtut del decret d’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 del 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 i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Autoritzar l’obertura d’una de les aules de nadons de 4 mesos a 1 any de la
Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres per acreditació de nombre suficient d’inscripcions.
SEGON. Validar l’obertura d’una de les aules de nadons de 4 mesos a 1 any de la Llar
d’Infants Municipal Les Vimeteres amb efectes a partir de l’1 de març de 2018 d’acord
amb l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
TERCER. Aprovar l’actualització del preu del servei per funcionament de la llar d’infants
en funció de 5 de les 6 aules obertes, de la següent manera:
Preu d’una aula mensual: 1.780 €
Gener i febrer de 2018 estaven en funcionament 4 aules= 14.240 €
De març a agost de 2018 es sol·licita el funcionament de 5 aules = 53.400 €
De setembre a desembre de 2018 (curs 2018-2019), el nombre d’aules es justificarà amb
la matrícula prèvia del curs però la previsió és de 4 aules = 28.480 €
Despesa total prevista per a l’any 2018 és de 96.120 €.
La despesa s’imputarà a càrrec de la partida 40101 32300 22799 del vigent pressupost
municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la concessionària del servei, UTE Sònia Garcia, Montse
Rovira i Sandra Plaza, NIF U55712558, i a la Intervenció Municipal de Fons.
5.2 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
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Atès que l’empresa CREATICS ARTES APLICADAS, SL, amb NIF B43889831 té
aprovada per Junta de Govern local de data 4 de juliol de 2016 una concessió d’incentius
per a la contractació de treballadors aturats majors de 50 anys, mitjançant la Borsa de
Treball Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CREATICS ARTES APLICADAS, SL, amb
NIF B43889831 que en data 18 d’agost de 2016 ha sol·licitat el pagament de la subvenció
en relació a la contractació d’un treballador major de 50 anys amb un contracte indefinit
per un import de 6.000 euros.
Vist l’informe del gestor del servei i atès que la documentació presentada per a la
justificació de la subvenció no s’ha realitzat dins del termini tal i com estableixen les
bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe amb objeccions suspensives núm. 12-2018-324 de la Intervenció General
de data 10 d’abril de 2018.
Vist l’informe complementari a l’informe de fiscalització esmentat, emès en data 24 d’abril
de 2018 en el qual s’assumeixen les objeccions assenyalades per la Intervenció, i atesa
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 CREATICS
ARTES APLICADAS, SL, per import de 6.000 euros, en relació a la contractació d’un
treballador major de 50 anys amb un contracte indefinit, degut a que la documentació
justificativa no s’ha realitzat dins del termini tal i com estableixen les bases reguladores
d’aquests incentius.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
CREATICS ARTES APLICADAS, SL.
6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LA JORNADA LABORAL DEL
PROFESSORAT DE L’AULA 15
Vist que a la professora i coordinadora pedagògica de la Unitat d’Escolarització
Compartida “Aula 15”, Sra. M. J. D. G., se li ha concedit la baixa voluntària del seu lloc
de treball a l’Ajuntament de Vila-seca, amb efectes del dia 9 d’abril de 2018.
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Atès que el professorat actual del centre ha manifestat la seva disposició a suplir la baixa
de la M. J. D. mitjançant una ampliació de la seva jornada laboral, ja que cap d’ells
disposa de la jornada completa.
Vist l’informe conjunt del regidor i la cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, en el que es
proposa suplir la baixa de la Sra. M. J. D. G. amb l’ampliació de la jornada laboral del
professorat de la Unitat d’Escolarització Compartida “Aula 15”.
Vist que s’han encomanat les tasques de direcció i coordinació pedagògica a la
professora M. M. C. per tal de garantir el correcte funcionament del centre i les relacions
amb el Departament d’Ensenyament i amb els dos Instituts del municipi.
Vist l’informe proposta del cap de Governació i Regim Intern, favorable per a procedir a
prorrogar i ampliar la jornada laboral del professorat de la Unitat d’Escolaritzacio
Compartida “Aula 15” per tal de cobrir la suplència de la baixa de la Sra. M. J. D. G.
La tramitació d’urgència dels expedients administratius, ve regulada per la Llei 39/2015
de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27/04/2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 433/2018 emès per la Intervenció
General de data 30/04/2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 30/04/2018 que mostra la
seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que les
mateixes han estat complimentades als efectes oportuns.
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats urgents per a ampliar la jornada laboral del
professorat de la Unitat d’Escolarització Compartida “Aula 15” per tal de cobrir la
suplència de la baixa de la Sra. M. J. D. G.
SEGON. Aprovar la pròrroga de la contractació de la Sra. M. M. C. fins al 31 de juliol de
2018 per tal de realitzar el seguiment dels expedients i trametre els informes
corresponents de finalització del curs al Departament d’Ensenyament i als Instituts i el
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corresponent increment del cost per les tasques assignades en les funcions de direcció i
coordinació de l’Aula 15.
TERCER. Aprovar l’ampliació horària del professorat de l’Aula 15 de la forma següent:
Professor
M. M. C.
M. D. R. R.
C. M. G.
M. I. F. L.
C. A. J.

Jornada
actual
35h
35h
35h
12h
12h

Ampliació
horària
5
5
5
10
10

Jornada
definitiva
40h
40h
40h
22h
22h

Data
finalització
31/07/2018
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018

QUART. Autoritzar les despeses pertinents corresponents a la pròrroga del contracte i a
les ampliacions de les jornades del personal de l’Aula 15 esmentat, durant el període
comprés entre 1-05-18 i 31/07/2018, per un import previst addicional de 8.948,73 €
(nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les partides del pressupost següents:
Aplicacions pressupostàries

Altre personal Aula 15
Seguretat social

40102
50301

CINQUÈ. Comunicar-ho a la Intervenció
Recursos Humans de l'Ajuntament.

32500
92000

14300
16000

6.797,78
2.150,95

municipal, als interessats i a l’Àrea de

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ DE L’ÚS EN COMODAT DEL CASTELL
DE VILA-SECA AL PATRONAT DE TURISME.

Atès que s’ha procedit a la tramitació de l’expedient per cedir gratuïtament l’ús del Castell
de Vila-seca al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, per a la celebració de la
Mostra Gastronòmica de Vila-seca els dies 18, 19 i 20 de maig de 2018, de la finca amb
la següent descripció:
“Finca inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-seca, tom 2254, Llibre 169, Foli 4,
Finca 12700, Inscripció 2, que té una superfície de 17.156,80 metres quadrats, amb els
següents límits: al nord amb la via de FFCC Madrid – Barcelona, al sud amb el carrer
Comte Sicart i plaça Constitució, a l’est amb la finca de l’Ajuntament destinada a
equipaments, i a l’Oest al carrer del Castell”.
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Vist que l’objectiu general d’aquesta Mostra Gastronòmica és promoure i posar en valor
els vins i la gastronomia del territori com a motor del desenvolupament de promoció del
producte de proximitat i cohesió social. Ha de donar a conèixer els valors que incorporen
el vi i la gastronomia de proximitat com a producte fresc de qualitat, sostenible, vinculat a
l’alimentació saludable i a la dieta mediterrània, atès per professionals experts en aquest
productes, espai d’encontre i de transmissió de la cultura culinària.
Vistos els informes emesos per la Secretaria General sobre la legislació aplicable, i pels
Serveis Tècnics Municipals sobre el fet que no es troben compresos en cap pla
d’ordenació, reforma o adaptació que els faci necessaris a l’ens local per a altres fins.
Vist que en data 3 d’abril de 2018 es va emetre certificat de Secretaria General acreditant
el caràcter patrimonial del bé que es pretén cedir.
Vist que en data de 3 d’abril de 2018, es va incloure en l’expedient memòria justificativa
de l’oportunitat de la cessió, així com que els fins que persegueix repercuteixen de
manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 3 d’abril de 2018
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial 2018-355 de data 16 d’abril, i vist
l’informe jurídic complementari de data 17 d’abril pel qual es procedeix a complimentar les
esmentades observacions.
Vista la diligència d’intervenció econòmica 12-2018-427 desfavorable emesa per la
Intervenció General en data 27 d’abril de 2018 i vist l’informe jurídic complementari de 30
d’abril pel qual es dóna compliment a l’esmentada diligència.
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 atès el que preveuen els articles 106 de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, i complint les
condicions establertes als articles 1740 a 1752 del Codi Civil, i als articles 72 i següents
del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Cedir gratuïtament en comodat al Patronat Municipal de Turisme de
l’Ajuntament de Vila-seca, amb NIF 9317302-I, l’ús de la següent finca, coneguda com
Castell de Vila-seca, amb la finalitat de celebrar-hi la Mostra Gastronòmica de Vila-seca
els dies 18, 19 i 20 de maig de 2018:
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“Finca inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-seca, tom 2254, Llibre 169, Foli 4,
Finca 12700, Inscripció 2, que té una superfície de 17.156,80 metres quadrats, amb els
següents límits: al nord amb la via de FFCC Madrid – Barcelona, al sud amb el carrer
Comte Sicart i plaça Constitució, a l’est amb la finca de l’Ajuntament destinada a
equipaments, i a l’Oest al carrer del Castell”.
SEGON.- La cessió gratuïta i temporal de l’ús del bé patrimonial, Castell de Vila-seca, es
sotmet a les següents condicions:
-

-

-

-

Les instal·lacions seran destinades exclusivament a la celebració de la Mostra
Gastronòmica de Vila-seca els dies 18, 19 i 20 de maig de 1028, organitzada pel
Patronat Municipal de Turisme.
L’Ajuntament no es fa responsable de les activitats a realitzar en les instal·lacions
cedides ni dels danys materials o personals que es poguessin produir dins les
mateixes.
El cessionari no podrà realitzar obres ni reformes sense l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
Correspondrà al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca qualsevol despesa
per les actuacions que puguin afectar l’immoble cedit i adoptar les mesures
necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció, sense cost o càrrega
per a l’Ajuntament de Vila-seca.
L’Ajuntament de Vila-seca tindrà llibertat per entrar a les instal·lacions i disposar
de l’accés a les mateixes.

TERCER.- Seran causes d’extinció de la cessió les següents:
-

No destinar les instal·lacions als fins i activitats pels quals van ser cedits.
L’incompliment de la normativa de seguretat vigent.
L’incompliment de les condicions generals establertes en l’apartat anterior.
La necessitat urgent del bé per part de l’Ajuntament.

QUART.- Transcorregut el termini de la cessió o extingida aquesta, la finca cedida
revertirà automàticament a l’Ajuntament de Vila-seca, amb tots els seus components i
havent recollit el mobiliari, tal i com estava en el moment de la cessió, sense que el
cessionari pugui sol·licitar compensació econòmica o indemnització.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya en compliment del que disposa
l’article 49.3) del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals.
SISÈ.- Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde-President, de l’Ajuntament de Vilaseca, per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que
es disposa en el present acord.
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7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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