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

DATA:
LLOC:
HORARI:

13 d’agost de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8.30 a 8.45 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, que presideix
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, que actua de secretària accidental

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 30 DE
JULIOL DE 2018.
Es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 30 de juliol de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.
No n’hi ha.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÓ ANUAL (2018) DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ
DE
SERVEIS
PÚBLICS
O
REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES EN RÈGIM DE DRET PÚBLIC (MERCAT MUNICIPAL).
Vista providència d’alcaldia d’inici de l’expedient relatiu a l’aprovació del padró de la Taxa
per la prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives en règim de
1

dret públic (Mercat municipal) donades les dates previstes de publicació i exposició
prèvies a l’inici del període voluntari de cobrament el dia 31 d’agost.
Atès que s’ha elaborat el padró de la Taxa del mercat municipal per l’exercici 2018 a
partir de les dades contingudes al padró corresponent a l’any 2017 després d’incloure les
modificacions, altes i baixes produïdes durant el mateix exercici.
Atès que el calendari fiscal aprovat pel 2018 estableix com a període de pagament
voluntari del 31 d’agost al 31 d’octubre corresponent la recaptació tant en període
voluntari com executiu a BASE-Gestió d’ingressos, en virtut del conveni de delegació en
vigor.
D’acord amb l’annex núm. 1 de l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives en règim de dret públic,
Mercats Municipals.
Vist l’Informe-proposta IT-26/18, de 26/07/2018, que adjunta el llistat dels rebuts que
formen part d’aquest Padró.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24/07/2018.
Vist l’informe de control intern núm. 12-2018-980 de la Intervenció General de data 1
d’agost 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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el padró de mercat municipal format per un total de 21 rebuts que
sumen un total de 23.941,00 €, a la partida 51001.43120.32900 del pressupost
d’ingressos, segons llistat inclòs a l’informe IT-26/18.
SEGON. Publicar l’Edicte al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
seu electrònica.
TERCER. Notificar l’acord a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, a la Intervenció municipal i a
la Tresoreria als efectes oportuns.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ANUL·LACIÓ I DATAR A BASE DUES
LIQUIDACIONS SOBRE L’IIVTNU PER DUPLICITAT.
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Atès que en data 15/02/2018 es van emetre les liquidacions núm. 802161 i 802162
expedients 14/1221 i 14/1222, per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVT), els subjectes passius de les quals són les Sres. M. T. I A. B. M.,
generada com a conseqüència de la transmissió de la finca efectuada davant del Notari H.
G., de data 1 de desembre de 2017, amb protocol núm. 1956, amb referència cadastral
7701804CF4479H0110EM, per import de 398,90€ cadascuna.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que liquidació es va aprovar per Junta de
Govern Local de 19/03/2018 en la relació IIVT0118 i va ser traspassada a BASE-Gestió
d’ingressos en el càrrec núm. 1 en voluntària per a la seva recaptació.
Atès que aquest fet imposable ja s’havia calculat anteriorment mitjançant un document privat
que van aportar els subjectes passius de data 10-08-2015, i que va generar els expedients
núm. 14/1129 i 14/1130, el primer dels quals està ingressat en data 13-11-2015 i el segon es
troba pendent a BASE en executiva.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27-07-2018.
Vist l’Informe de control Intern 12-2018-981 d’Intervenció de data 01-08-2018.
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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Anul·lar i DATAR a BASE les liquidacions que figuren en l’expedient, al tractar-se
d’una duplicitat en el fet imposable.
SEGON. Donar de baixa els imports a dalt indicats de l’aplicació pressupostària
20201.93200.11600 (Operació DR-14003)
TERCER. Notificar el present acord a BASE-Gestió d’Ingressos i a la Tresoreria.
4t. ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES MEMÒRIES VALORADES.
A)
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RESTAURACIÓ DE LA PISTA DE TENNIS I PISTA POLIVALENT DE L’ESTADI
MUNICIPAL DE VILA-SECA.
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Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada dels treballs de
restauració de la pista de tennis i pista polivalent de l’Estadi Municipal de Vila-seca.
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 24 de juliol de 2018.
Vist l’informe de control intern 12-2018-987 d’1 d’agost de 2018 de la Intervenció municipal
així com l’informe jurídic complementari emès en data 6 d’agost de 2018, on es considera
que la tramitació dels expedients d’aprovació de memòria valorada no té cap afectació
pressupostària en les fases ADO del pressupost de despeses de l’exercici 2018, i per tant no
estan subjectes a fiscalització prèvia.
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.
Vista la proposta de la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local, acorda,
per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la memòria valorada per als treballs de de restauració de la pista de tennis
i pista polivalent de l’Estadi Municipal de Vila-seca, redactada pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost de 48.781,85 € IVA inclòs.

B)
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA CORRESPONENT
AL PLA DE MILLORA DE JOCS INFANTILS DELS PARCS DEL MUNICIPI.
Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada corresponent al Pla de
Millora de jocs infantils dels Parcs del municipi.
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 24 de juliol de 2018.
Vist l’informe de control intern 12-2018-995 d’1 d’agost de 2018 de la Intervenció municipal
així com l’informe jurídic complementari emès en data 6 d’agost de 2018, on es considera
que la tramitació dels expedients d’aprovació de memòria valorada no té cap afectació
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pressupostària en les fases ADO del pressupost de despeses de l’exercici 2018, i per tant no
estan subjectes a fiscalització prèvia.
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
al Territori, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la memòria valorada corresponent al Pla de Millora de Jocs infantils dels
Parcs del Municipi redactada per ADQUIDAVID SLP, amb NIF B-43792076, amb un
pressupost de 688.179,13 € IVA inclòs.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES LLICÈNCIES D’OBRES.
A)
SOL·LICITUD DE L’EMPRESA NEDGIA CATALUNYA SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. TENOR JOSEP FORASTÉ,
NÚM. 10 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Nedgia Catalunya SA, de llicència municipal per a
realitzar una escomesa al c. Tenor Josep Forasté, núm. 10 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de juny de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció núm.*2018-796 de data 26 de juny de 2018 i vist
l’informe complementari del gestor del servei de data 8 d’agost de 2018, pel qual es
complimenten les observacions resultants de la revisió continguda en l’esmentada
diligència/informe d’Intervenció.
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
al Territori, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir a l’empresa Nedgia Catalunya SA, amb núm. de CIF A-63.485.890, la
llicència municipal d’obres 230/18 amb núm. de ref. GDS 13018020003 per a realitzar
una escomesa al c. Tenor Josep Forasté, núm. 10 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a. Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu
començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el
replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà
al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita
d’inspecció.
2a. Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a. Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a. S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a. A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a. Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a. El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a. El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a. Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
11a. L’import de l’actuació és de 230 €. Segons l’article 4.4 de les ordenances fiscals
núm. 3 “aquelles obres considerades menors, que no afectin a estructures, que siguin
reparació, adequació, instal·lació, col·locació, d’un import inferior a 3.000 €, restaran
exemptes de pagament de l’impost”.
SEGON. Aprovar la carta de pagament amb núm. operació 201800012678 de data
11.05.18 que correspon a la fiança per import de 600,00 € que per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
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TERCER. En aplicació de la base 39.3 de les Bases d’Execució del Pressupost, aquest
acord està exempt del tràmit de fiscalització previ a l’aprovació de l’òrgan competent, ja
que aquest es formalitza prèviament amb l’autoliquidació.
QUART. Notificar el present acord al Departament de Tresoreria per tal que prengui la
presa de raó en compatibilitat segons el capítol 2 instrucció 10a. de les Bases d’Execució
del Pressupost.

B)
SOL·LICITUD DE L’EMPRESA NEDGIA CATALUNYA SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. MISERICÒRDIA, NÚM. 17 DE LA
PLANA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Nedgia Catalunya SA, de llicència municipal per a
realitzar una escomesa al c. Misericòrdia, núm. 17 de la Plana, així com l’informe emès al
respecte per l’enginyer municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de juny de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció núm. *2018-799 emès per la Intervenció General
de data 26 de juny de 2018 i vist l’informe complementari del gestor del servei en data 8
d’agost de 2018, pel qual es complimenten les observacions resultants de la revisió
continguda en l’esmentada diligència/informe d’Intervenció.
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
al Territori, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Nedgia Catalunya SA, amb núm. de CIF A-63.485.890, la
llicència municipal d’obres 238/18 amb núm. de ref. GDE 12318020076 per a realitzar
una escomesa al c. Misericòrdia, núm. 17 de la Plana, d’acord amb el projecte presentat i
sota el següent condicionament:
1a. Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu
començament al tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el
replanteig conjunt de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
companyies de subministrament. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà
al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita
d’inspecció.
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2a. Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a. Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a. S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a. A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a. L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a. Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a. El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a. El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a. Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
11a. L’import de l’actuació és de 230 €. Segons l’article 4.4 de les ordenances fiscals
núm. 3 “aquelles obres considerades menors, que no afectin a estructures, que siguin
reparació, adequació, instal·lació, col·locació, d’un import inferior a 3.000 €, restaran
exemptes de pagament de l’impost”.
SEGON. Aprovar la carta de pagament amb núm. operació 201800012680 de data
11.05.18 que correspon a la fiança per import de 600,00 € que per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
TERCER. En aplicació de la base 39.3 de les Bases d’Execució del Pressupost, aquest
acord està exempt del tràmit de fiscalització previ a l’aprovació de l’òrgan competent ja
que aquest es formalitza prèviament amb l’autoliquidació.
QUART. Notificar el present acord al Departament de Tresoreria per tal que prengui la
presa de raó en compatibilitat segons el capítol 2 instrucció 10a. de les Bases d’Execució
del Pressupost.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES DEVOLUCIONS DE FIANCES.
A)
SOL·LICITUD DEL SR. M. O. H. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE REFORMA A L’HABITATGE SITUAT AL C. ESTRELLA, 22 DE VILASECA.
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Vista la sol·licitud de referència per part del Sr. M. O. H. de retorn de la fiança dipositada
així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de juny de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT 96-18 de data 13 de juny de 2018.
Vista la diligència d’intervenció *2018-776 de data 25 de juny de 2018 i vist l’informe
complementari del gestor del servei de data 2 d’agost de 2018 que manifesta la seva
conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar 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.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. M. O. H. el retorn de la fiança dipositada per les obres de
reforma de l’habitatge situat al c. Estrella, núm. 22 de Vila-seca, per import de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B)
SOL·LICITUD DEL SR. R. S. G. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LA REALITZACIÓ D’OBERTURES A LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITAUT AL C. SANT
FRANCESC, 36 C DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de referència per part del Sr. R. S. G. de retorn de la fiança dipositada
així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 de juliol de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-102-18 de data 25 de juliol de 2018, rebut al Serveis
Administratius d’Urbanisme el dia 8 d’agost 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
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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
al Territori, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. R. S. G. el retorn de la fiança dipositada per la realització de les
obertures a la façana de l’edifici situat al c. Sant Francesc, 36 C de la Plana, per import
de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5è. ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES COMUNICACIONS PRÈVIES D’INICI
D’ACTIVITAT.
A)
PROPOSTA DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITAT MODIFICACIÓ
NO SUBSTANCIAL HOTEL GOLDEN DONAIRE BEACH.
En data 2/12/2014 registre 7403 ha tingut entrada al registre general amb núm. 7403 una
comunicació prèvia d’inici d’activitat d'un canvi no substancial Hotel Golden Donaire
Beach ubicada al c. del Vaporet, s/n de la Pineda, presentada per PROHOTELES SALOU,
SAU amb NIF A08225179, expedient número 768/2014.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Vista l’acta de conformitat de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de data 13 de
setembre de 2015.
Vist l’informe tècnic de conformitat en matèria de prevenció d’incendis de data 20 d’abril
de 2017.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 9 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 10 de juliol de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 10 de juliol de 2018.
Vist l’informe de control intern núm. 12-2018-878 de la Intervenció general de data 16 de
juliol de 2018.
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Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Vista la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació d’inici de l’activitat d'un canvi no substancial
Hotel Golden Donaire Beach de la qual n’és prestador PROHOTELES SALOU, SAU,
ubicada c. del Vaporet, s/n de la Pineda. expedient número 768/2014.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control d’inici de l’activitat i donar
conformitat a la comunicació efectuada per PROHOTELES SALOU, SAU per a l’exercici
de l’activitat d'un canvi no substancial Hotel Golden Donaire Beach.
TERCER. Aprovar la liquidació per un import de 197 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (liquidació núm. 668354), amb aplicació a la partida
pressupostària 2014.32901 d’acord amb el disposat per les vigents Ordenances Fiscals
municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

B)
PROPOSTA DE COMUNICACIÓ
RESTAURANT NIESMAR SCP.

PRÈVIA

D’INICI D’ACTIVITAT

DE BAR-

En data 20/11/2015 registre 7578 ha tingut entrada al Registre general una comunicació
prèvia d’inici de l’activitat l’obertura d’un bar restaurant ubicada al c. de Montserrat
Caballé, 5 ed. Baihia III bloc 2 C de la Pineda, presentada pel Sr. NIESMAR, SCP amb
NIF J55557300, expedient número 823/2015.
Atès que amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010,
de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats.
Vista l’acta de conformitat d’inspecció del servei d’inspecció de rendes i exaccions de
data 6 de novembre de 2015.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 10 de desembre de
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2015.
Vistes les actes d’inspecció del Departament de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya de data 1 de febrer de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 6 de juliol de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 09 de juliol de 2018.
Vist l’informe de control intern núm. 12-2018-879 de la Intervenció general de data 16 de
juliol de 2018.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Vista la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:

RESOLC:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació d’inici de l’activitat l’obertura d’un bar restaurant
de la qual n’és prestador NIESMAR, SCP, ubicada c. de Montserrat Caballé, 5 ed. Baihia
III bloc 2 C de la Pineda. Expedient número 823/2015.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per NIESMAR, SCP per a l’exercici de l’activitat l’obertura d’un bar
restaurant.
TERCER. Aprovar la liquidació per un import de 1.869,50 € , la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (liquidació núm. 703041), amb aplicació a la partida
pressupostària 2015.32901 d’acord amb el disposat per les vigents Ordenances Fiscals
municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
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6è. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT 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.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 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.
Vista la sol·licitud de l’empresa BERCOSE S.L. amb NIF B43738426 presentada en data
16 de març de 2018, 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 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016,
dins del marc del Programa Impuls l’Ocupació 2017, per un import de 10.000 euros.
Atès que l’empresa BERCOSE S.L. amb NIF B43738426 té aprovada per Junta de
Govern Local de data 12 de setembre de 2017 per un import de 10.000€ corresponent a
la transformació del contracte en fix o fix discontinu de les persones que hagin estat
contractades prèviament per l’empresa mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016
per un import de 10.000 euros.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 10 d’abril 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 mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016, per un import de 10.000
euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’abril de 2018.
Vist l’informe de fiscalització desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018442 emès per la Intervenció General en data 2 de maig de 2018 i vist l’informe
complementari del servei pel qual es dona compliment a les observacions formulades a
l’esmentat informe de la Intervenció.
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,
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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.
Vista la proposta de la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local,
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de l’incentiu a l’empresa BERCOSE S.L. amb NIF
B43738426, per un import de 10.000 euros en relació a la transformació del contracte en
fix o fix discontinu de cinc persones que van estar contractades prèviament per l’empresa
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016 a càrrec de la partida pressupostària
40201.24100.47000 i operació: O_201800012004.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE S.L.
7è. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
DE LA BORSA DE TREBALL PER A NOMENAMENTS AMB CARÀCTER INTERÍ DINS
EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA GESTIÓ DE RECURSOS
HUMANS DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS
Atès que la Junta de Govern Local de 25-6-2018 va aprovar el Programa d’actuació
“Adaptació i control de la gestió de RRHH de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament
de Vila-seca”, així com les bases reguladores de la constitució d’una borsa de treball per
efectuar nomenaments amb caràcter interí dins el mateix programa.
Atès que en data 27-07-2018, per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar el Pla
d’actuació de l’àmbit de Recursos Humans (codi PA_1_2018) de correcció i millores de
gestió i procediments per a l’Ajuntament i els seus Organismes autònoms, el qual integra
l’establiment estructural departamental i funcional de l’Àrea de Recursos Humans, per al
qual es va gestionar la constitució de la borsa de treball del Programa d’actuació abans
esmentat.
Atès que es va obrir la convocatòria pública del procés selectiu mitjançant el sistema de
concurs lliure, amb respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La
publicitat de procediment es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 130, de 5-718, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir
del mateix dia.
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Atès que l’Acta de data 25-7-2018 de la Comissió de Valoració determina, en funció de
les puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel que es procedirà a la crida dels candidats
que han superat el procés.
Atès que la candidata classificada en primera posició en la borsa de treball també n’ha
resultat primera candidata en una altra borsa de treball tramitada per l’Ajuntament
(referència exp. GOV 378/2018), i en data 2-8-18 (RE 6218) ha manifestat la seva
preferència per a ser nomenada com a funcionària interina per a l’execució del programa
d’actuació, adaptació i control de la Gestió de recursos Humans de l’Àrea de Serveis
generals (Exp. Gov./377/2018).
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. Extrem aquest que
ha quedat degudament justificat en els diferents informes de l’Àrea i jurídic que consten
en l’expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei signat el 7/8/2018 i el seu annex
FPE.PER_05.
Vist l’informe de fiscalització núm. 1017-2018 emès per la Intervenció general en data 8
d’agost de 2018.
Vistes les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de la contractació de personal dins l’àmbit
del Programa d’actuació i adaptació de la gestió de Recursos Humans de l’Àrea de
Serveis Generals de l’Ajuntament de Vila-seca (Exp. GOV/377/18).
SEGON. Aprovar la relació d’aspirants proposats per la Comissió de Valoració en l’Acta de
25-7-2018, en el procediment de selecció de la borsa de treball convocat per la Junta de
Govern Local en sessió de 25-6-2018, classificats per ordre descendent conforme la
puntuació final obtinguda, que és la següent:

ordre
final
1
2
3
4
5

NOM
M. T. R.
N. G. H.
V. F. M.
R.l R. B.
L. L. J.

dni

Puntuació
Mèrits

Puntuació
Entrevista

TOTAL

020-K
899-V
530-N
213-F
584-N

12
6
6
7,5
7,4

3
3
2,5
1
1

15
9
8,5
8,5
8,4
15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

M. F. R.
J. P. H.
Mª P.P. P.
S. R. F.
J.M. P.
Mª J. S. V.
J.F.V.
M. P. B.
C. P.P.
L. A. P.
Mª A. F. M.
P. C. P.
I. J. F.
M. A. B.
A.R. R.
Mª M.S. S.
J. M.H.
P.H. S.
C. R.C.
M. C. P.
Mª E. L. A.
Y. V. M.
M. R. F.
N. C. H.

704-N
278-K
193-A
148-X
325-H
121-K
667-B
437-F
422-H
626-M
124-W
635-Z
551-F
871-P
437-F
623-D
440-L
651-B
001-B
215-Q
001-F
392-B
643-K
808-H

7,05
7,05
7
5
4
3,85
2,65
4,15
3
2
1,8
2
2
1,3
2,25
0,7
2
1
1
0
0
0,05
0
0

1,25
1,25
0,75
2,5
2,75
2
3
0,5
1
1,5
1,5
1
1
1,5
0,5
2
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,25

8,3
8,3
7,75
7,5
6,75
5,85
5,65
4,65
4
3,5
3,3
3
3
2,8
2,75
2,7
2,5
2
2
1
1
0,55
0,5
0,25

TERCER. Aprovar la contractació, com a funcionària interina 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 de la gestió de Recursos
Humans de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vila-seca (Exp. GOV/377/18),
de la senyora M. T. R., per ser la candidata a qui, segons l’odre de la crida, li correspon
la seva designació.
QUART. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament, dins el Programa d’actuació
d’adaptació i control de la gestió de recursos humans, fent constar que, en cap cas, la
persona que es contracta passarà a formar part de la plantilla de personal de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Autoritzar les despeses pertinents, durant el període comprés entre 1-9-18 i el
31-12-18, per un import previst de 14.458,20 euros (nòmines i Seguretat Social incloses)
amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent, i respectant, en tot cas,
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les disponibilitats pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb l’informe del responsable
de l’Àrea de Governació i Règim Intern i els límits i quanties establerts en l’art. 25 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril.
CÀLCUL TÈCNIC A2
RRHH
RETRIBUCIONS I COSTOS PERÍODE setembre-desembre
PREVISIÓ
MENSUAL
SALARI BASE
COMPLEMENT DE DESTI 24
COMPLEMENT ESPECÍFIC
PRODUCTIVITAT
SEGURETAT SOCIAL
TOTAL

978,26
594,64
624,31
283,33
892,46
3.373,00

PREVISIÓ
PERÍODE

4.269,77
2.675,88
2.809,40
1.133,32
3.569,84
14.458,20

PREVISIÓ
ANUAL

13.166,02
8.324,96
8.740,34
3.399,96
10.709,52
44.340,80

Aplicacions pressupostàries

50301
50301
50301
50301
50301

92000
92000
92000
92000
92000

12001
12100
12101
15000
16000

SISÈ. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1-9-2018, i serà vigent mentre
duri la necessitat que justifica el contracte 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 establert en la Base desena de la convocatòria.
SETÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de l’Ajuntament,
i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
VUITÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en
desenvolupament del present acord.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES DE SELECCIÓ PER CONSTITUIR UNA
BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D’ADMINISTRATIU, SUBGRUP C1, DE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Atès l’informe del regidor de Recursos Humans, Organització i Règim Interior d’aquest
Ajuntament de data 7-8-18, pel qual justifica i argumenta la necessitat d’efectuar
nomenaments amb caràcter interí i de forma temporal llocs de categoria C1, que serveixi
per dotar del personal adient l'Administració per d’una banda, facilitar que l'organització
camini cap a la modernització i compleixi els seus objectius, entre els quals es troben els
de donar un servei eficaç i eficient a la ciutadania i respondre a les necessitats que
imposa una societat com l'actual, amb canvis i innovacions tecnològiques constants i, de
l'altra, afrontar situacions dins la plantilla que reclamen solucions cada vegada més
efectives i urgents dins la pròpia gestió de l’organització
Atès que els ens locals poden portar a terme la creació de borses de treball que
considerin convenient en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé
sotmetent-se a les limitacions de l’article 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 (complementat per l’article 3.2 del RDL
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20/2011, de 30 de desembre), que té caràcter bàsic, el qual 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 que en compliment d’allò preceptuat pel RD Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va adoptar l’acord 29-7-2016 per a
establir els casos en què l’Ajuntament podria procedir a la contractació de personal
laboral temporal o nomenament de funcionaris interins.
Atès que la selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que
han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que s’han elaborat les corresponents bases reguladors de la constitució d’una borsa
de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí mitjançant la selecció pel
sistema de concurs oposició.
Atès que en segons l’article 8.2 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic, en no resultar l’Exp. Gov.
595/2018 susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic amb efecte
immediat, no resulta d’aplicació la seva submissió al procediment de fiscalització prèvia
per part de la Intervenció de l’Ajuntament.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei signat i l’informe jurídic preceptiu
de data 9 d’agost 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, es
proposa a l’òrgan competent per a la seva aprovació, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats urgents justificades per constituir una borsa
de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí de la categoria d’administratiu,
subgrup C1, per a cobrir possibles nomenaments interins i/o contractacions de caràcter
temporal de personal de l'Ajuntament de Vila-seca. Així mateix, que puguin ser coberts,
mitjançant les persones seleccionades, altres llocs de treball similars de categoria C2,
mitjançant la selecció pel sistema de concurs oposició torn lliure.
SEGON. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de candidats per a
la constitució d’una borsa d’ocupació per efectuar nomenaments amb caràcter interí de la
categoria d’administratiu, subgrup C1, per a cobrir possibles nomenaments interins i/o
contractacions de caràcter temporal de personal de l'Ajuntament de Vila-seca i,
subsidiàriament, per donar cobertura a altres places similars de la categoria C2, en els
termes que figuren a l’expedient 595/2018, i obrir la convocatòria pública per a la
presentació d’instàncies.
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TERCER. Limitar la futura contractació en règim interí a cobrir les necessitats que
precisin urgentment les diverses àrees de l’Ajuntament, fent constar que, en cap cas,
la/les persones que es contractin passaran a formar part de la plantilla de personal de
l’Ajuntament. I, establir que l’ordre de crida dins la llista de reserva es farà en funció de la
puntuació total obtinguda en el corresponent procés selectiu.
Pel que fa a la contractació efectiva del personal procedent de la borsa, queda
condicionada a l’aprovació de l’habilitació i modificació pressupostària corresponent.
QUART. Publicar íntegrament aquesta convocatòria així com les seves bases al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca i remissió d’un anunci al
BOPT per a la seva difusió. Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan
procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament.
CINQUÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de Fons municipal i al Negociat de Recursos
Humans de l’Ajuntament.

8è. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.

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

La secretària general accidental

El president accidental

Montserrat Masdeu Bultó

F. Xavier Farriol Roigés
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