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

DATA:
LLOC:
HORARI:

28 de gener de 2015
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Xavier Graset Morell
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

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

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 21 DE GENER DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 21 de gener de 2015, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. CONJ-ADO-201400000946; CONJ-ADO201400000947;
ADO-201500000023;
CONJ-ADO-201400000949;
CONJ-ADO201400000950; CONJ-ADO-201500000028 I ADO-201500000027.

A) Mitjançant el Decret de l’Alcaldia de data 14 i 19 de gener de 2015, s’aproven les
relacions de factures CONJ-ADO-201400000946, per import de 38.940,90 euros; CONJADO-201400000947, per import de 4.878,50 euros; ADO-201500000023, per import de
302,25 euros; CONJU-ADO-201400000949, per import de 100.319,31 euros i CONJ-ADO201400000950, per import de 18.838,07 euros.
B) Mitjançant el Decret de l’Alcaldia de data 19 de gener de 2015, s’aproven les relacions de
factures CONJ-ADO-201500000028, per import de 56.267,01 euros; ADO-201500000027,
per import de 111,45 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI
D’ATENCIÓ AL CLIENT – CENTRALETA I INFORMACIÓ A L’AJUNTAMENT (CALL
CENTER).
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 19 de novembre de 2014, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei d’atenció al client - Centraleta i
informació a l’Ajuntament de Vila-seca (Call Center).
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 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, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa ASSTEL SIS, SL 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
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ASSTEL SIS, SL, el contracte del servei d’atenció al client Centraleta i informació a l’Ajuntament de Vila-seca (Call Center), d’acord amb la proposta
presentada pel preu anual de 19.500,00 € pressupost net, i 4.095,00 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 23.595,00 € (IVA inclòs) amb una durada de dos anys més un any de

2

pròrroga, que fan un total de 58.500,00 € (sense IVA), 12.285,00 € en concepte d’IVA que
fan un total de 70.785,00 € (IVA inclòs) mitjançant procediment negociat sense publicitat, a
càrrec de la partida 2015.15.92000.22299 (AD-822) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.950,00 €, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES AL C. PEP
VENTURA ENTRE ELS CARRERS D’ALFREDO KRAUS I D’EMILI VENDRELL.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2014, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al C. Pep
Ventura entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
JIMARAN, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 corresponent a les obres de millora de les
voreres i arrencada d’arbres al C. Pep Ventura entre els carrer d’Alfredo Kraus i d’Emili
Vendrell, realitzades per CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL , per un
import de 8.094,76 € sense IVA i 1.699,90 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 9.794,66 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61904 (OF31683) del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE MILLORA DE LAES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES AL C. ENRIC
MORERA ENTRE ELS CARRERS D’ALFREDO KRAUS I D’EMILI VENDRELL I ENTRE
EL CARRER DE PEP VENTURA I D’AMADEU VIVES.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2014, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al C. Enric
Morera, entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell i entre el carrer de Pep
Ventura i d’Amadeu Vives.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
JIMARAN, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 corresponent a les obres de millora de les
voreres i arrencada d’arbres al c. Enric Morera, entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili
Vendrell i entre el carrer de Pep Ventura i d’Amadeu Vives, realitzades per
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL , per un import de 9.929,32 € sense
IVA i 2.085,16 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 12.014,48 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61904 (OF31684) del pressupost municipal.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PELS SERVEIS LOGÍSTICS MUNICIPALS.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 10 de desembre de 2014 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle tipus furgó
pels serveis logístics municipals de l’Ajuntament.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
173 i concordants 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, i el plec de clàusules administratives
que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics en data 16 de gener de 2015
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per adquirir aquest
subministrament, és la presentada per SERVICIO AUTO MOTO, SA SAMSA. En
compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la
solvència econòmica i que presenti 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
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa SERVICIO AUTO MOTO, SA SAMSA, essent l’import de la
mateixa el de 19.365,00 € pressupost net, i 4.066,65 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 23.431,65 € (IVA inclòs), perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva
capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula setzena del plec de
clàusules administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 968,25 €, d’acord amb l’article
95 del TRLCSP.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.4 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA PARTICULAR AL C. RIERA, NÚM. 1
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal per a
l’escomesa particular al c. Riera, núm. 1 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 767/14 amb núm. ref. 140620 TRC SH per a l’escomesa particular al c. Riera, núm.
1 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i es comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
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6a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI TECAVI I DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL P. PAU CASALS, 81 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a l’arranjament de la façana de
l’edifici situat al P. Pau Casals, 81 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Tecavi I, la llicència
municipal d’obres núm. 692/14 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al P. Pau
Casals, núm. 81 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
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6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668168 de data 5 de novembre de 2014 i
que es la següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

36,30 €

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

36,30 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0

SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. A. F. S. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA
PRIMERA AL C. VERGE DE LA PINEDA, 68 I SANT PERE, 47.

Vista la sol·licitud del Sr. A. F. S., de llicència de primera ocupació de les obres de
substitució de la coberta i distribució de la planta primera de l’habitatge situat al c. Verge
de la Pineda, 68 i c. Sant Pere, 47 de Vila-seca, així com l’informes emesos al respecte, i
vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir al Sr. A. F. S., la llicència municipal de primera ocupació de la
substitució de la coberta i distribució de la planta primera de l’habitatge situat al c. Verge
de la Pineda, 68 i c. Sant Pere, 47 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 639154 de data 15.5.14 i que es la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior

144,94 €
144,94 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. A. F. S. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA I
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA PRIMERA DE L’HABITATGE DEL C. VERGE
DE LA PINEDA, 68 I SANT PERE, 47 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient,
i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. A. F. S., el retorn de la fiança dipositada per les obres
de substitució de la coberta i distribució de la planta primera de l’habitatge del c.
Verge de la Pineda, 68 i Sant Pere, 47 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE GARCIA RIERA SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI SOCIAL PATI D’ILLA FASE I SITUAT
ENTRE ELS CARRERS JOSEP A. CLAVÉ, TENOR FORASTÉ, COMTE SICART I
REQUET DE FELIX DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir a Garcia Riera SL, el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’adequació de l’espai social pati d’illa fase I situat entre els carrers Josep A. Clavé,
Tenor Josep Forasté, Comte Sicart i Requet de Félix de Vila-seca, per import de
14.968,36 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE GARCIA RIERA SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI SOCIAL PATI D’ILLA FASE II SITUAT
ENTRE ELS CARRERS JOSEP A. CLAVÉ, TENOR FORASTÉ, COMTE SICART I
REQUET DE FELIX DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Garcia Riera SL, el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’adequació de l’espai social pati d’illa fase II situat entre els carrers Josep A. Clavé,
Tenor Josep Forasté, Comte Sicart i Requet de Félix de Vila-seca, per import de
13.500,93 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE GARCIA RIERA SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA VELLA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Garcia Riera SL, el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’adequació del futur espai públic a la Plaça de l’Església Vella de Vila-seca, per import
de 2.451,15 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

E) SOL·LICITUD DE PLANA HORTONEDA SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIO DE 112 NÍNXOLS AL CEMENTIRI
DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Plana Hortoneda SL, el retorn de la fiança dipositada per les obres
de construcció de 112 nínxols al Cementiri de Vila-seca, per import de 3.128,80 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

F) SOL·LICITUD DE SATEM DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA
(FASE 2).
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Satem, el retorn de la fiança dipositada per les obres d’adequació
de les llumeneres enllumenat públic de Vila-seca (Fase 2), per import de 29.688,57 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT PER
ACONDICIONAR LOCAL COM HABITATGE AL C. AMADEU VIVES, 11, DE LA PINEDA.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 28 de març de 2014 es va incoar expedient de
restauració de la legalitat urbanística en relació a les actuacions urbanístiques consistents
en l’acondicionament d’un local comercial com habitatge al c. Amadeu Vives, núm. 11, de
La Pineda.
Atès que no s’ha comunicat a aquest Ajuntament la restauració de la legalitat urbanística.
Atès que de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal i per al supòsit d’execució
subsidiària, les obres d’enderroc es valoren en 2.100 € IVA inclòs.
Ateses les facultats conferides pels arts. 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Vistes les al•legacions presentades per la senyora Susana Viader Matamala, en
representació dels expedientats, davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 8 de
gener de 2015 (RE 66), contra la publicació del Decret de l’Alcaldia de data 28 de març
de 2014, pel qual s’incoa expedient sancionador , en les quals manifesta, que no s’han
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efectuat les notificacions correctament, i que uns dels expedientats, els senyors V. I. M. i
L. S. N. ja no són propietaris del local objecte de l’expedient.
Vista la instància presentada al Registre General d’Entrades en data 19 de gener de
2015, per la Sra. S. V. M., en la que adjunta escriptura de propietat a favor de les
senyores Y. M. S. N. i M. L. S. N..
Atès l’informe emès per l’àrea jurídica dels Serveis Territorials i de Planificació,
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de
2011, correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs de nul·litat d’actuacions interposat pels expedientats,
perquè, com s’ha dit, s’ha comprovat que es va efectuar correctament en temps i forma
la notificació dels Decrets d’incoació dels respectius expedients, mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Saragossa, amb el corresponent peu de
recurs per a cada decret, un cop constatat que havien estat retornades les notificacions
efectuades en el respectiu domicili. En l’expedient, s’ha donat compliment per tant a la
legislació de procediment administratiu, i concretament als articles 59 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
SEGON. Estimar les al·legacions referents a la propietat de l’immoble, d’acord amb
l’escriptura de compra-venda aportada per la representant legal de les propietàries, i en
conseqüència excloure als cònjuges M. L. S. N. i V. I. M. de les actuacions que es
segueixen en aquest expedient.
TERCER. Finalment es desestimen la resta d’actuacions perquè en cap cas desvirtuen el
valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, confereix als
informes dels Serveis Municipals obrants a l’expedient i que constaten, que s’ha habilitat
el local comercial com a habitatge.
QUART. Ordenar a les senyores N. S. I Y. M. S. N. i al senyor J. L. B., que procedeixin a
reconvertir en local l’habitatge del c. Amadeu Vives, núm. 11, situat damunt d’una ET, a
La Pineda, de conformitat amb l’article 205 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i
sense perjudici de les sancions que es puguin imposar a través del procediment
sancionador corresponent, en el termini d’un mes
CINQUÈ. Advertir l’interessat que de conformitat amb l’article 225 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, transcorregut un mes a partir de la notificació de la present
resolució sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament
l’execució subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres d’enderroc, que es valoren
en 2100€, IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació final, sol·licitant-se si s’escau,
autorització del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona per a l‘entrada a
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l’immoble; o bé es podrà atorgar un nou termini d’execució amb imposició de multes
coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

B) EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT PER HABILITAR COM HABITATGE EL
LOCAL SITUAT AL C. AMADEU VIVES, NÚM. 11, DE LA PINEDA.
Vist l’expedient sancionador incoat a les senyores N. S., Y. M. i M. L. S. N. i als senyors J.
L. B. i V. I. M., per condicionar un local com habitatge al carrer Amadeu Vives, núm. 11,
de La Pineda.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions als expedientats en temps i forma.
Vistes les al•legacions presentades per la senyora S. V. M., en representació dels
expedientats, davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 8 de gener de 2015 (RE
66), contra la publicació del Decret de l’Alcaldia de data 28 de març de 2014, pel qual
s’incoa expedient sancionador , en les quals manifesta, que no s’han efectuat les
notificacions correctament, i que uns dels expedientats, els senyors V. I. M. i L. S. N. ja no
són propietaris del local objecte de l’expedient.
Vista la instància presentada al Registre General d’Entrades en data 19 de gener de
2015, per la Sra. S. V. M., en la que adjunta escriptura de propietat a favor de les
senyores Y. M. S. N. i M. L. S. N..
Atès l’informe emès per l’àrea jurídica dels Serveis Territorials i de Planificació, Atès que
per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de 2011, de
correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs de nul·litat d’actuacions interposat pels expedientats,
perquè, com s’ha dit, s’ha comprovat que es va efectuar correctament en temps i forma
la notificació dels Decrets d’incoació dels respectius expedients, mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Saragossa, amb el corresponent peu de
recurs per a cada decret, un cop constatat que havien estat retornades les notificacions
efectuades en el respectiu domicili. En l’expedient, s’ha donat compliment per tant a la
legislació de procediment administratiu, i concretament als articles 59 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
SEGON. Estimar les al·legacions referents a la propietat de l’immoble, d’acord amb
l’escriptura de compra-venda aportada per la representant legal de les propietàries, i en
conseqüència excloure als cònjuges M. L. S. N. i V. I. M. de les actuacions que es
segueixen en aquest expedient.
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TERCER. Finalment es desestimen la resta d’actuacions perquè en cap cas desvirtuen el
valor probatori que l’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, confereix als
informes dels Serveis Municipals obrants a l’expedient i que constaten, que s’ha habilitat
el local comercial com a habitatge.
QUART. Imposar a les senyores N. S., Y. M. i al senyor J. L. B. una sanció solidària per
import de 10.000 €, com a responsables d’una infracció urbanística consistent en
acondicionar un local com habitatge al carrer Amadeu Vives, núm. 11, de La Pineda
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a les senyores N. S., Y. M. i al senyor J. L. B.
indicant el termini d'ingrés de la sanció, conforme el Reglament general de recaptació i
advertint-los dels recursos pertinents.
SISÈ. Donar trasllat de la present resolució a Intervenció i a Dipositaria Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL
PROGRAMARI DE REGISTRE D’ENTRADA, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, COMPTABILITAT I
PADRÓ D’HABITANTS, ANYS 2015-2020.
Atesa la conveniència de contractar la prestació dels serveis de manteniment de les
següents aplicacions: Programari de registre d’Entrada, Gestió Tributària, Comptabilitat i
Padró d’Habitants per als propers anys. A més de les noves incorporacions,
imprescindibles, de les aplicacions ACTUATE i CONECTA FACE.
Atès que tots els programes a mantenir són propietat de l’empresa T-SYSTEMS ITC
IBERIA, SAU, i estan protegits per drets d’autor. Per tant, de conformitat i per aplicació
directa d’allò que es preveu en l’article 170.d) del TRLCSP, com a titular dels drets
d’explotació, pel fet de tenir la plena titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual de
les aplicacions informàtiques abans relaciones, és a qui s’ha d’efectuar l’adjudicació.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el negociat sense
publicitat, en règim de tramitació ordinària.
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que s’ha redactat per a
aquesta adjudicació.
Vist l’informe favorable de fiscalització de la Intervenció Municipal.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
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Vistos els anteriors antecedents així com la proposta del Regidor delegat de Governació i
Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels serveis de
manteniment del Programari de registre d’Entrada, gestió Tributària, Comptabilitat i Padró
d’Habitants, a més de les aplicacions Actuate i Conecta Face per un període de quatre
anys, prorrogables per dos anys més, a partir de la formalització del contracte administratiu,
per procediment negociat sense publicitat, en règim de tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar la quantia de 54.045,03 € de pressupost net i de 11.349,45 € d’IVA, que
fan un total de 65.394,48 € amb l’Iva inclòs, en concepte de despesa màxima que per a
aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el seu
període de vigència previst, eventuals pròrrogues incloses, a càrrec de l’aplicació
pressupostaria 2015.12.92000.21600 (A1391); d'acord amb el que estableix l'article 174
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei.
QUART. Convocar el procediment negociat sense publicitat per a la seva adjudicació, i
disposar que es trameti invitació a l’empresa T-Systems ITC Iberia, SAU, per raó
d’exclusivitat del producte, d’acord amb allò disposat per l’article 170.d) del TRLCSP.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE JUSTIFICANTS I PAGAMENT DE LA
RESTA DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014 A
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca en que
s’acompanyen els justificants per al cobrament de l’import de la subvenció corresponent a
l’exercici de 2014, per tal de sufragar les despeses originades del seu funcionament i la
realització d’activitat i actes realitzats l’any 2014.
Atès que la Junta de Govern en sessió realitzada el 5 de novembre de 2014 va acorda el
pagament d’una bestreta de 10.000,00€ a l’Associació de Comerciants i Empresaris de
Vila-seca a compte de la subvenció concedida per a l’exercici de 2014.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’anterior així com l’informe de l’Interventor de Fons, i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Comerç, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Acceptar els documents justificatius que s’han presentat.
SEGON.- Aprovar el pagament de 8.000,00 € que corresponen a la resta de l’import de la
subvenció concedida per a l’exercici de 2014 a l’Associació de Comerciants i Empresaris
de Vila-seca, que aniran a càrrec de la partida 2014.12.43000.22706.(O 31072)del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants i Empresaris de Vilaseca i a la Intervenció Municipal.
5.3 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 27/11/2014 REGISTRE 7303 PER F. A. S.
AMB NIF 51900809K, D’INICI DE L’ACTIVITAT TRASPÀS DEL ROSTIDOR DE
POLLASTRES I AMPLIACIÓ A BAR, ANTERIOR TITULAR SOL-RULL 2012, SL A
L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS, 76 LOCAL 37 DE LA PINEDA.
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, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per F. A. S. NIF 51900809K, d’inici de l’activitat traspàs del rostidor
de pollastres i ampliació a bar, anterior titular SOL-RULL 2012, SL a l’adreça Ps. de Pau
Casals, 76 local 37 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 375,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 667773), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 8 ocupants.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 4/12/2014 REGISTRE 7464 PER M. J. A. B.
AMB 48016974N, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN BAR A L’ADREÇA
RAMBLA CATALUNYA, 11 LOCAL 10 DE VILA-SECA.
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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, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per M. J. A. B. 48016974N, d’inici de l’activitat l'obertura d'un bar a
l’adreça Rambla Catalunya, 11 local 10 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 750,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 668275), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 22 ocupants.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE LA PARADA NÚM. 38
DEL MERCAT MUNICIPAL.

Vist l’escrit presentat en data 24 de desembre de 2014 pel Sr. V. P. C., titular de la
concessió de la parada núm. 38 del Mercat Municipal de Vila-seca, destinat a l’activitat de
venda de productes de dietètica, formulant renúncia voluntària del seu dret sobre la parada
38.
Atès que la petició s’ajusta al plec de condicions que va regir la concessió d’aquest servei,
així a les previsions del vigent reglament de règim interior del Mercat Municipal de Vilaseca, aprovat en sessió efectuada per l’Ajuntament Ple el dia 22/06/1987.
Vista la proposta del regidor delegat de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la renúncia del Sr. V. P. C. al títol de concessió de la parada núm. 38 del
Mercat Municipal de Vila-seca, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, així com la seva
reversió a favor d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Incorporar a la titularitat la concessió administrativa assignada a la parada núm.
38 del Mercat Municipal de Vila-seca al patrimoni municipal, com a bé afecte al servei públic
del mercat.
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TERCER.- Donar trasllat de l’acord al interessat , a la Intervenció Municipal , a la
responsable del Patrimoni Municipal i al Conserge del Mercat Municipal.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ PROGAT DE VILA-SECA, AIXÍ COM EL SEU PAGAMENT.
Vist l’escrit presentat per la la Sra. Marianela Rodrigo Fernández, en representació de
l’Associació PROGAT VILA-SECA, demanant que es faci efectiu l’import de la subvenció
concedida per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el passat dia 30 de desembre,
per haver complimentat tots els requisits exigits en l’esmentat acord.
Vist tots els justificants presentats que són els que l’apartat 4t de l’acord de la Junta de
Govern determina.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Salut
Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar els documents justificatius que s’han presentat.
SEGON.- Aprovar el pagament de la totalitat de la subvenció concedida a l’Associació
PROGAT VILA-SECA,
d’un import de 500,00 €, a càrrec de la partida
2014.14.92400.48900 (O 31682) del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar l’acord a la Intervenció Municipal.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR COMISSIONS DE SERVEIS PER A LA
SEVA ADSCRIPCIÓ EN LES ÀREES D’URBANISME, SERVEIS PÚBLICS I SEGURETAT
CIUTADANA (POLICIA LOCAL).
A) El Ple de la Corporació, en sessió de data 31-10-2014 va acordar declarar diverses
àrees o sectors amb la naturalesa de prioritàries o essencials. Entre les incloses hi ha
l’Àrea d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics.
Així mateix, es van definir els serveis que tenen la consideració d’essencials, les
categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i
aquelles que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats funcionals, es
consideren prioritaris per a garantir l’adequat funcionament dels serveis.
El Ple de la Corporació en sessió de data 28-11-2014 va aprovar el pressupost de
l’Ajuntament per al 2015 i el Catàleg de llocs de treball 2015. A la relació de llocs de
treball de personal funcionari hi ha un lloc de treball de Responsable de Llicències i
Activitats de nova creació, actualment vacant.
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L’article 21.Dos LPGE 2015 (complementat per l’article 3.2 del RDL 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2015 no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que la Sra. E. M. P. S., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Torredembarra,
reuneix els requisits i les condicions establertes a la relació de llocs de treball per al
desenvolupament de les funcions del lloc vacant, ha manifestat per escrit de data 22-12015 la seva conformitat per iniciar l’expedient per a la seva adscripció en aquest
ajuntament per a ocupar-la temporalment, en comissió de serveis, durant un període
màxim de dos anys.
Atesos els informes emesos al respecte, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable per proveir el lloc vacant de Responsable de Llicències i Activitats en comissió
de serveis i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comportaria l’autorització de la citada adscripció
Atès que la competència per a aprovar les comissions de serveis i permutes entre
funcionaris correspon a la Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern
Local mitjançant decret de 17de juny de 2011 (BOPT 187, Fascicle 1 de 13-8-11).
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra que autoritzi l’adscripció
temporal en aquest Ajuntament, en comissió de serveis, durant un termini màxim de dos
anys, de la funcionària de carrera d’aquell ajuntament, Sra. E. M. P. S., per a cobrir la
plaça vacant de Responsable de Llicències i Activitats Grup A-2, mentre se’n resol la
provisió de forma reglamentària.
SEGON. L’esmentada adscripció tindrà efectes a partir de la data en què així ho autoritzi
l’Ajuntament de Torredembarra. Període durant el qual la funcionària comissionada, a la
qual se li reservarà el lloc de treball en aquella Corporació, tindrà dret a percebre amb
càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca la totalitat de les retribucions
corresponents al lloc de treball de destinació.
Determinar que una vegada finalitzat el període d’aquesta comissió de serveis, i a menys
que existeixi renúncia expressa del funcionari, aquest haurà de retornar a prestar el seus
serveis a l’Ajuntament de Torredembarra, ocupant la plaça que actualment ostenta en
propietat.
TERCER. Autoritzar la despesa pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost municipal, prevista inicialment en 44.893,63 € (mesos març/desembre 2015
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ambdós inclosos), condicionant-ne la seva efectivitat a l’autorització de la concessió de la
comissió de serveis per part de l’Ajuntament de Torredembarra.
QUART.- Que d’aquesta Resolució se’n doni coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió de caràcter ordinari que se celebri, així com que es procedeixi a la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província, segons disposa l’art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

B) El Ple de la Corporació, en sessió de data 31-10-2014 va acordar declarar diverses
àrees o sectors amb la naturalesa de prioritàries o essencials. Entre les definides hi ha
l’Àrea de Seguretat Pública – Policia Local.
Així mateix, es van definir els serveis que tenen la consideració d’essencials, les
categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i
aquelles que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats funcionals, es
consideren prioritaris per a garantir l’adequat funcionament dels serveis.
El Ple de la Corporació en sessió de data 28-11-2014 va aprovar el pressupost de
l’Ajuntament per al 2015 i el Catàleg de llocs de treball 2015. A la relació de llocs de
treball de personal funcionari hi ha un lloc de treball d’Agent de la Policia Local de nova
creació, actualment vacant.
L’article 21.Dos LPGE 2015 (complementat per l’article 3.2 del RDL 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2015 no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que el Sr. M. Á. H. P., agent en propietat de la Policia Local de Montblanc, que
reuneix els requisits i les condicions establertes a la relació de llocs de treball per al
desenvolupament de les funcions del lloc vacant, ha manifestat per escrit de data 22-12015 la seva conformitat per iniciar l’expedient per a la seva adscripció en aquest
ajuntament per a ocupar-la temporalment, en comissió de serveis, durant un període
màxim de dos anys.
Atesos els informes emesos al respecte, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable per proveir el lloc vacant de Responsable de Llicències i Activitats en comissió
de serveis i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comportaria l’autorització de la citada adscripció
Atès que la competència per a aprovar les comissions de serveis i permutes entre
funcionaris correspon a la Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern
Local mitjançant decret de 17de juny de 2011 (BOPT 187, Fascicle 1 de 13-8-11).
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Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Montblanc que autoritzi l’adscripció
temporal en aquest Ajuntament, en comissió de serveis, durant un termini màxim de dos
anys, de l’agent de la Policia Local de Montblanc, Sr. M. Á. H. P., per a cobrir una plaça
vacant d’agent de la Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma
reglamentària.
SEGON. L’esmentada adscripció tindrà efectes a partir de la data en què així ho autoritzi
l’Ajuntament de Montblanc. Període durant el qual el funcionari comissionat, al qual se li
reservarà el lloc de treball en aquella Corporació, tindrà dret a percebre amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca la totalitat de les retribucions corresponents al
lloc de treball de destinació.
Determinar que una vegada finalitzat el període d’aquesta comissió de serveis, i a menys
que existeixi renúncia expressa del funcionari, aquest haurà de retornar a prestar el seus
serveis a l’Ajuntament de Montblanc, ocupant la plaça que actualment ostenta en
propietat.
TERCER. Autoritzar la despesa pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost municipal, prevista inicialment en 22.866,31 € (mesos març/desembre 2015
ambdós inclosos), condicionant-ne la seva efectivitat a l’autorització de la concessió de la
comissió de serveis per part de l’Ajuntament de Montblanc.
QUART. Que d’aquesta Resolució se’n doni coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió de caràcter ordinari que se celebri, així com que es procedeixi a la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província, segons disposa l’art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS
D’IMPULS A L’OCUPACIÓ A CÀRREC DEL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.
Pel president de la Junta de Govern Local es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia
presidència que es relacionen a continuació.
IMPORT
EMPRESA
TREBALLADORS
SUBVENCIÓ
Disguimar Group, SLU
2
2.500 euros
Servitur Salvament, SL
25
18.750 euros
Granitos Pérez, SL
1
500 euros
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El Boliche Bailable 2008, SLU
El Boliche Bailable 2008, SLU
El Boliche Bailable 2008, SLU

2
2
1

1.500 euros
4.000 euros
2.000 euros

Els regidors membres en resten assabentats.
6.2
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE CONCESSIÓ
D’INCENTIUS A EMPRESES I EMPRENEDORS A CÀRREC DLE PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ.
Pel president de la Junta de Govern Local es dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia
presidència que es relacionen a continuació.

ACTIVITAT
Tractament de Bellesa
Psicòloga de l’esport
Café-bar
Café-bar
Servei venda arrendament locals
Agent d’assegurances

IMPORT
SUBVENCIÓ
2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros
2.000 euros

Els regidors membres en resten assabentats.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI,
MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013 ( 2N TERMINI).

A) Atès que l’emprenedora O. M. P. P., te aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat
a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedora O. M. P. P., té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora O. M. P.
P., ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la
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documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.2 de les bases reguladores
d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora O.
M. P. P., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6 mesos
d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-29086)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora O.M. P. P.
B) Atès que l’emprenedora E. B., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora E. B., ha
sol·licitat el pagament del 100% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per un import de 2.000 euros, corresponent a la justificació del
període de 12 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora E. B., en 2.000
euros, corresponents a la justificació del període de 12 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament de l’incentiu final per import de 2.000 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-29087) del vigent pressupost
municipal.

22

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora E. B..

C) Atès que l’emprenedor C. O. P., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a
la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedor C. O. P., té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor C. O. P.,
ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor C. O.
P., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-30171)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor C. O. P..
D) Atès que l’emprenedor J. J. R. M., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a
la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedor J. J. R. M., té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor J. J. R. M.,
ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor J. J.
R. M., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6 mesos
d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-30860)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J.J. R. M..
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.

A) Atès que l’empresa BERCOSE, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 6.000 euros, per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 3
treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a través del
programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Atès que l’empresa BERCOSE, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha
presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 6.000 euros, corresponents a la transformació del
contracte de treball en fix o fix discontinu de 3 treballadors subvencionats mitjançant el
programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa BERCOSE, S.L., en
6.000 euros per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 3
treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 6.000 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-30859) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.
B) Atès que l’empresa J. D. L. F. C. té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
500 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos amb una
jornada de 20 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa J. D. L. F. C. ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 500 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa J. D. L. F. C., en 500
euros per la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos amb una jornada de 20
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-30954) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. D. L. F. C..
C) Atès que l’empresa E. V. L. S. té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
500 euros, per a la contractació d’una treballadora aturada durant tres mesos amb una
jornada de 20 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.

25

Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa E.V. L. S. ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 500 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa E. V. L. S., en 500 euros
per la contractació d’una treballadora aturada durant tres mesos amb una jornada de 20
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-30959) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa E.V. L. S..
D) Atès que l’empresa S. G. M., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 750
euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa S. G. M., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa S. G. M., en 750 euros
per la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31155) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa S. G. M..

E) Atès que l’empresa LIMPIEZAS LAFUENTE, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 3.000 euros, per a la contractació de 4 treballadors aturats durant
tres mesos amb una jornada de 33 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa LIMPIEZAS LAFUENTE,
S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 2.250 euros, corresponents a la justificació de 3
contractes realitzats i justificats de tres mesos amb una jornada de 30 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa LIMPIEZAS LAFUENTE,
S.L., en 2.250 euros per la contractació de 3 treballadors aturats durant tres mesos amb
una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i, deixar
sense efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 2.250 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31076) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LIMPIEZAS LAFUENTE, S.L.
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F) Atès que l’empresa J. C. M. té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.250 euros, per a la contractació de 3 treballadors aturats durant sis mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa J. C. M., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de tres mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa J. C. M., en 1.500 euros
per la contractació de 2 treballadors aturats durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal i, deixar sense efecte la part de subvenció no
justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31201) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. C. M..
G) Atès que l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, S.L., té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 750 euros, per a la contractació d’un treballador
durant 3 mesos amb una jornada de 36 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa GENERAL COMPRAS
HOTELERAS, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat d’un mínim de 3 mesos a jornada completa.
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Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa GENERAL COMPRAS
HOTELERAS, S.L., en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant un
mínim de 3 mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-30950) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, S.L.
H) Atès que l’empresa MUNTANE-MUNTANE, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 18.750 euros, per a la contractació de 25 treballadors aturats
durant tres mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa MONTANE-MUNTANE,
S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 8.250 euros, corresponents a la justificació d’11
contractes realitzats i justificats de tres mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa MUNTANE-MUNTANE,
S.L., en 8.250 euros per la contractació d’11 treballadors aturats durant tres mesos a
jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i, deixar sense efecte la part
de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 8.250 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31185) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MUNTANE-MUNTANE, S.L.
I) Atès que l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U.., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 11.250 euros, per a la contractació de 15 treballadors aturats
durant tres mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa DISGUIMAR GROUP,
S.L.U., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de tres mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa DISGUIMAR GROUP,
S.L.U., en 1.500 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant tres mesos a
jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i, deixar sense efecte la part
de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-30964) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.

A) Atès que l’emprenedor J. A. S. H., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor J. A. S.
H., ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la
que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor J. A. S. H.,
en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-31187) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. A. S. H..
B) Atès que l’emprenedor N. R. S., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor N. R. S.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor N. R. S., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-30941) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor N. R. S..
C) Atès que l’emprenedora M. I.A., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedora M. I. A., té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora M. I. A.,
ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora M. I.
A. en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-30940)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora M. I. A..
D) Atès que l’emprenedor M. F. O., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor M. F. O.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor M. F. O., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-30861) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor M. F. O..
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’emprenedor A. Q. T., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a
la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedor A. Q. T., té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor A. Q. T.,
ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor A. Q.
T., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-31568)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor A. Q. T..
B) Atès que l’emprenedora E. R. R., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a
la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedora E. R. R. té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora E. R. R.,
ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora E.
R. R., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon període 6 mesos
d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-31685)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora E. R. R..
C) Atès que l’empresa TRANSPORTS MUIXÍ, S.L., te aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-
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seca, vinculat a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30
hores setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’empresa TRANSPORTS
MUIXÍ, S.L., té aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa
TRANSPORTS MUIXÍ, S.L., ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i
ha presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.2 de les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’empresa
TRANSPORTS MUIXÍ, S.L., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon
període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-31566)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa TRANSPORTS MUIXÍ, S.L.
D) Atès que l’empresa METAL GROUP MEDITERRANEA, S.L., te aprovada la concessió
d’un incentiu per import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al
municipi de Vila-seca, vinculat a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una
jornada de 30 hores setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la
Borsa de Treball Municipal.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’empresa METAL GROUP
MEDITERRANEA, S.L., té aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de
1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa METAL
GROUP MEDITERRANEA, S.L., ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la
subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les
bases reguladores d’aquests incentius.

35

Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’empresa METAL
GROUP MEDITERRANEA, S.L., en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon
període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-31686)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa METAL GROUP MEDITERRANEA, S.L..
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.
A) Atès que l’empresa CARNIQUES PALAU, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 750 euros, per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa CARNIQUES PALAU, S.L.,
ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat d’un mínim de 3 mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa CARNIQUES PALAU,
S.L., en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant 6 mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
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SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31572) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CARNIQUES PALAU, S.L.
B) Atès que l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 16.000 euros, per a la transformació del contracte de treball en fix o
fix discontinu de 8 treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2013, a través del programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Atès que l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U., ha sol·licitat el pagament de la
subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les
bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 12.000 euros, corresponents a la transformació del
contracte de treball en fix o fix discontinu de 6 treballadors subvencionats mitjançant el
programa Impuls a l’Ocupació 2013.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa DISGUIMAR GROUP,
S.L.U., en 12.000 euros per a la transformació del contracte de treball en fix o fix
discontinu de 6 treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2013 i, deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 12.000 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31570) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U.
C) Atès que l’empresa SANEA 2008, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 3.750 euros, per a la contractació de 5 treballadors aturats durant tres mesos a
jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa SANEA 2008, S.L., ha
sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 2.250 euros, corresponents a la justificació de 3
contractes realitzats i justificats de tres mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SANEA 2008, S.L., en
2.250 euros per la contractació de 3 treballadors aturats durant tres mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i, deixar sense efecte la part de
subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 2.250 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-30857) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANEA 2008, S.L.
D) Atès que l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 4.500 euros, per a la contractació de 6 treballadors durant tres
mesos a jornada completa, mitjançant ofertes de treball presentades davant la Borsa de
Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 3.750 euros, corresponents a la justificació de 5
contractes realitzats i justificats de tres mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A., en 3.750 euros per la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada
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completa, mitjançant ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal i,
deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 3.750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31689) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.
E) Atès que l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 10.500 euros, per a la contractació de 14 treballadors durant tres
mesos amb una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 6.000 euros, corresponents a la justificació de 8
contractes realitzats i justificats de tres mesos; 5 a jornada completa i 3 amb una jornada
de 30 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A., en 6.000 euros per la contractació de 8 treballadors durant tres mesos; 5 a jornada
completa i 3 amb una jornada de 30 hores setmanals i, deixar sense efecte la part de
subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 6.000 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-31687) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.
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A) Atès que l’empresa MOBEN, SCP, te aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa MOBEN,
SCP, ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa MOBEN, SCP,
en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-31681) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MOBEN, SCP.
B) Atès que l’emprenedor T. G. R., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor T. G. R.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor T. G. R., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (31680) del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor T. G. R..

C) Atès que l’emprenedora M. I. A., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que transcorreguts 6 mesos des de l’inici de l’activitat, l’emprenedora M. I. A., té
aprovat el pagament del 50% de la subvenció per import de 1.000 euros.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora M. I. A.,
ha sol·licitat el pagament del 50% restant de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament del 50% restant de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació del segon període 6 mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% restant de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora
MARGARITA IGAL ARIAS, en 1.000 euros, corresponents a la justificació del segon
període 6 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% restant de l’incentiu final per import de 1.000
euros, a càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-31678)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora M. I. A..
D) Atès que l’emprenedor F. F. M., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor F. F. M.
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor F. F. M. en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-31679) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor F. F. M..
6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT D’UNA PART DE
LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ NOVA COLLA
CASTELLERA XIQUETS DE VILA-SECA.

Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció extraordinària a l’Associació Nova Colla Castellera Xiquets de Vila-seca
per un import de 2.500,00-€ per afrontar les despeses del programa a realitzar durant
l’any 2014.
Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una bestreta del 60% per un import de 1.500,00.-€ d’aquesta subvenció, per que pugui
fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Nova Colla Castellera Xiquets
de Vila-seca corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat
durant l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
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de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Nova Colla Castellera
Xiquets de Vila-seca corresponents com a justificació de la subvenció extraordinària
aprovada per la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.500,00.-€ i el pagament per un import de 1.000,00-€,
corresponent a la subvenció extraordinària concedida, a càrrec de la partida
14.33400.48900 ADO 31075 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.10
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ROCIERA
ALMORAIMA DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació Cultural Rociera Almoraima de Vila-seca per un
import de 300,00-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat
durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Cultural Rociera Almoraima de
Vila-seca corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat
durant l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural Rociera
Almoraima de Vila-seca corresponents com a justificació de la subvenció ordinària
aprovada per la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 300,00.-€ corresponent a la
subvenció ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900 ADO 31073 del
vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT D’UNA PART DE
LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L'ASSOCIACIÓ DELS AMICS DEL
SANTUARI DE LA M.D. DE LA PINEDA.
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Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació dels Amics del Santuari de la M.D. de la Pineda
(Arquebisbat de Tarragona) per un import de 1.100,-€ per afrontar les despeses del seu
funcionaments i activitats i actes de l’entitat durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació dels Amics del Santuari de la
M.D. de la Pineda (Arquebisbat de Tarragona) corresponents a les despeses del seu
funcionaments i activitats i actes de l’entitat durant l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada l’Associació dels Amics del Santuari de la
M.D. de la Pineda (Arquebisbat de Tarragona) com a justificació de la subvenció ordinària
aprovada per la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament d’una part de la subvenció ordinària
concedida per un import de 950,41.-€, a càrrec de la partida 14.33400.48900 ADO 31074
del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.12
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL
TEATRE DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció extraordinària a l’Associació Amics del teatre de Vila-seca per un import
de 1.500,00-€ per afrontar les despeses de commemoració del 15è aniversari de l’entitat
durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Amics del teatre de Vila-seca
per l’organització de les activitats commemoratives de XV aniversari de l’entitat durant
l’any 2014 a Vila-seca.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Amics del teatre de Vilaseca corresponents com a justificació de la subvenció extraordinària aprovada per la
Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014.
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SEGON.- Aprovar la justificació de la subvenció extraordinària i el seu pagament per un
import de 1.500.-€, a càrrec de la partida 14.33400.48900 ADO 31140 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT D’UNA PART DE
LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ EL CENTRU DE VILASECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 25 de maig de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació El Centru de Vila-seca per un import de 2.700,-€
per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats i actes de l’entitat durant l’any
2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació El Centru de Vila-seca
corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats i actes de l’entitat durant
l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada l’Associació El Centru de Vila-seca com
a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 25
de maig de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament d’una part de la subvenció ordinària
concedida per un import de 2601,16.-€, a càrrec de la partida 14.33400.48900 ADO
31157 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.14
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA AL GRUP FOLCLÒRIC VIRGEN DEL ROCÍO
DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 25 de maig de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària al Grup Folklòrico Virgen del Rocio de Vila-seca per un import
de 1.400,-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats i actes de l’entitat
durant l’any 2014.
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Vista la relació de justificants presentades pel Grup Folklòrico Virgen del Rocio de Vilaseca, corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats i actes de l’entitat
durant l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada pel Grup Folklòrico Virgen del Rocio de
Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 25 de maig de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 1.400-€, corresponent a la
subvenció ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O 29185 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I LA
SEVA BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ DE CARNAVAL DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció ordinària així com la concessió d’una bestreta del 80 % del
seu total per organitzar i realitzar les activitats de Carnaval 2015 a Vila-seca, vist l’informe
favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atès
el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació de Comissió de Carnaval de Vila-seca una subvenció
ordinària de 15.500,- € (IVA inclòs) per la realització i organització de les activitats de
Carnaval 2015 a Vila-seca, amb càrrec a la partida 14.33019.48900 “Subvenció
Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca” , aprovació subvenció AD0781 i Bestreta
80% ADO 0800 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 d’abril de
2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
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•

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.

TERCER.- Concedir a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca una bestreta del
80% per un import de 12.400.-€ d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les
despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.16 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PINEDA.
Atès que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació Cultural de Dones de la Pineda per un import de
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1.500 euros per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats i actes de l’entitat
durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació Cultural de Dones d ela Pineda
corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats i actes de l’entitat durant l’any
2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural de Dones de la
Pineda com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern local en
data 25 de juny de 2014.
SEGON. Aprovar la despesa i el pagament d’una part de la subvenció ordinària concedida
per un import de 1.500 euros, a càrrec de la partida 14.33400.48900 ADO 31690 del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.17 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DEL
100% DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’AGRUPACIÓ CULTURAL DE
VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Agrupació Cultural de Vila-seca per un import de 20.100,-€
per afrontar les despeses del seu funcionament, activitats i actes de l’entitat durant l’any
2014.
Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una bestreta del 50% per un import de 10.050,00.-€ d’aquesta subvenció , per que
pugui fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats.
Vista la relació de justificants presentats per l’Agrupació Cultural de Vila-seca
corresponents a les despeses del seu funcionament, activitats i actes de l’entitat durant
l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca com
a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en data 18
de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa de 20.100,00.-€ i el pagament per un import de 10.050,00.€ corresponent a la subvenció ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900
ADO 31150 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.18 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SORTIDES D’ESQUÍ DEL PROGRAMA “CARRETERA I
MANTA”
Atès que per acord de Junta de Govern de data 30 de desembre de 2014 es va aprovar la
relació classificada de les proposicions presentades en el procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària, per a l’adjudicació del servei de sortides d’esquí del
programa Carretera i Manta 2015, d’acord amb la qual va obtenir la millor puntuació
l’empresa VIATGES SKIEVASION SL pel preu de 38.378,25 € IVA inclòs.
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Atès que l’empresa requerida va constituir en data 16 de gener de 2015 la garantia
definitiva i ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i la resta de la documentació que
estableix la clàusula 21 del Plec de condicions administratives particulars.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, de conformitat amb
l’establert pels articles 157 i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011
Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta
d’autorització pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de consignació
adequada i suficient per a portar a terme la contractació del servei, amb càrrec a la
partida 14 33400 22606 D 1197 i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de
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Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar i adjudicar el contracte del servei de sortides d’esquí del programa
Carretera i Manta 2015, a l’empresa VIATGES SKIEVASION SL, per un import de
38.378,25 € IVA inclòs amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
aprovat i al contingut de la seva proposta.
SEGON.- Requerir a l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde perquè procedeixi a la signatura del corresponent
contracte administratiu.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
CINQUÈ.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.
7è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS CONCEDIDES A
DIFERENTS ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI.

A) Vista la relació de justificants presentada per l’Associació de Gent Gran de la Plana,
en concepte de funcionament ordinari i per activitats de lleure que es portaran a terme
durant l’any 2014, i vista la proposta formulada per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2014.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a l’Associació de Gent Gran de la
Plana, amb NIF G55501399, per un import de 722,85 €, a càrrec de la partida 2014 14
23000 48000 31071 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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B) Vista la relació de justificants presentats per CC ONG AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT, amb NIF G62669130, com a justificació per a la subvenció
concedida, i vista la proposta formulada per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2014.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a CC ONG AJUDA AL
DESENVOLUPAMENT, amb NIF G62669130, per un import de 300,00 € a càrrec de la
partida 2014 14 23000 48000 O 31066 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Voluntaris per Vila-seca,
com a justificació per a la subvenció concedida, i vista la proposta formulada per la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2014.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a l’Associació de Voluntaris per Vilaseca, amb NIF G55572960, per un import de 1000,00 € a càrrec de la partida 2014 14
2300 48000 O 31152 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DEL CURS DE
TALL I CONFECCIÓ CORRESPONENT AL MES D’OCTUBRE DE 2014.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació per a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local de data 2 de juliol
de 2014, pel curs de tall i confecció al nucli urbà de la Plana, i vista la proposta formulada
per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació de la subvenció concedida pel curs de tall i confecció de la Plana corresponent
al mes d’octubre de 2014.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 436,89 € a càrrec de la
partida 2014 14 23000 48000 O 31063 del vigent pressupost municipal.
.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL
PER LLOGUER D’HABITATGE.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2014 en què es va
aprovar la concessió d’ajuts d’urgència social per a la realització de diferents pagaments
relacionats amb aquest ajuts, i vista la proposta formulada per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses del
rebut de lloguer de la Sra. J. P. D. amb DNI 77884425P, per import de 450,00 €, a càrrec de
la partida 2014 14 23000 48000 END 31069 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a la Sra. M. R. F., amb DNI 40554721V.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PREU DE RENDA MENSUAL PER 2015, D’ACORD
AMB EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ PERE MATA PER A LA
DERIVACIÓ D’HABITATGES MUNICIPALS AL PROGRAMA “LLARS AMB SUPORT”.
Vist el punt tercer de l’acord de Junta de Govern Local de data 13 de novembre de 2013, on
es fixa la vigència del Conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Mata per a la
derivació d’habitatges municipals al programa “Llars amb Suport”, per un període de 4 anys
prorrogables per dos anys més,
Vist el punt quart, on es fixa el preu de la renda mensual per al 2014, per import de 112,55 €
més IVA , i s’estableix que s’anirà incrementant amb l’aplicació anual de l’IPC nacional,
Vista l’actualització de l’IPC actual, i vista la proposta formulada per la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. El preu de renda mensual per al 2015, s’estableix en 112,10 €, més IVA , i
s’anirà incrementant amb l’aplicació anual de l’IPC nacional.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats, i a la Intervenció Municipal de Fons.
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7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ DE JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA LA PLANA PER DESPESES D’UNA SEGONA
MONITORA DE MENJADOR.
Vista la sol·licitud presentada per la presidenta de l’AMPA de l’escola La Plana per a
justificar la subvenció concedida, per Junta de Govern Local del 17 de desembre de 2014,
per despeses d’una segona monitora de menjador al centre escolar.
Vist que aquesta sol·licitud va acompanyada dels justificants acreditatius del període de
setembre a desembre de 2014 de la subvenció concedida.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, amb
caràcter excepcional, per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, que
dificultin la convocatòria pública.
Considerant que l’ajut sol·licitat té caràcter d’extraordinari i vist l’informe emès per
l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la
despesa, i vista la proposta formulada per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació presentada per justificar la subvenció concedida per al
període de setembre a desembre de 2014 per un import de 1.418 €, a l’AMPA de l’escola la
Plana, per atendre el pagament d’una part de les despeses de contractació d’una segona
monitora de menjador.
SEGON. Donar la conformitat als justificants aportats del període de setembre a
desembre i aprovar el seu pagament per import de 1.418 €, a càrrec de la partida 2014 14
32100 48900 O 31453.
TERCER. Notificar aquest acord a l’AMPA de l’escola La Plana i a la Intervenció Municipal
de Fons.
7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LES
SUBVENCIONS A LES AMPA DE LES ESCOLES I INSTITUTS DEL MUNICIPI.
Vistes les factures presentades per les AMPA de les escoles i instituts del municipi que
fan referència a la justificació de les subvencions concedides a les AMPA de les escoles i
instituts del municipi per acord de les Juntes de Govern Local de 4 de juny, 30 de juliol i 5
de novembre de 2014, en concepte d’adquisició d’equipaments i realització d’activitats
desenvolupades fora de l’horari escolar durant l’any 2014.
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Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta
formulada per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada les AMPA de cada escola i institut, com a
justificació de les subvencions concedides per adquisició d’equipaments i realització
d’activitats desenvolupades fora de l’horari escolar durant l’any 2014.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2014 32100 48900 del vigent
pressupost municipal, O 201400000951 d’acord amb el següent detall:
Import
concessió

Import
justificat

Import final
subvenció

Bestreta

A pagar

5.530 €

6.610,50 €

5.530 €

0€

5.530 €

5.530 €

16.144,75 €

5.530 €

0€

5.530 €

AMPA escola Mestral

5.530 €

7.590 €

5.530 €

0€

5.530 €

AMPA escola Miramar

5.530 €

17.833,50 €

5.530 €

0€

5.530 €

AMPA escola Canaleta

2.730 €

2.924 €

2.730 €

0€

2.730 €

AMPA escola Cal·lípolis

4.210 €

4.623,81 €

4.210 €

1.200 €

3.010 €

AMPA institut Ramon
Barbat Miracle

6.030 €

6.362,58 €

6.030 €

0€

6.030 €

AMPA institut Vila-seca

6.030 €

6.698,96 €

6.030 €

0€

6.030 €

AMPA escola Antoni Torroja
i Miret
AMPA escola Sant Bernat
Calvó

TERCER. Pel que fa a l’AMPA de l’escola la Plana i atès que l’import justificat finalment
és inferior a l’import de la bestreta que se li va concedir. Requerir a l’AMPA de l’escola la
Plana el reintegrament de la quota percebuda i no justificada per import de 79,51 €

AMPA escola La Plana

Import
concessió

Import
justificat

Import final
subvenció

Bestreta

A retornar

4.210 €

2.420,49 €

2.420,49 €

2.500 €

- 79,51 €

QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a les AMPA de les
escoles i instituts del municipi.
7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTIVITAT DEL PROGRAMA APQUA ALS
CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DEL MUNCIIPI PER AL CURS
ESCOLAR 2014-2015 I APROVACIÓ DE LA DESPESA.
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Vist l’annex al Conveni signat amb data 1-05-1992 per a la implementació i la consolidació
del programa APQUA a Vila-seca, on s’oferten unes activitats que suposen l’aplicació de
mòduls del programa escolar APQUA en els centres de primària i secundària del municipi
que inclou formació i suport del professorat, realització de tallers, seguiment de les activitats
desenvolupades i subministrament de material fungible.
Vista la demanda de tallers i materials efectuada pels centres del municipi, s’han atès totes
les peticions excepte els tallers demanats pels instituts ja que, per tal de respectar la
previsió econòmica màxima de l’actuació, des del programa APQUA van fer un
reajustament. Malgrat no disposar dels tallers, a ambdós centres des d’APQUA se’ls hi han
proposat activitats alternatives dintre de la seva programació general per tal de compensar
aquesta situació.
Donat que el programa APQUA es considera una proposta que enriqueix el currículum
oficial per ser un projecte educatiu de ciències altament innovador en relació a la seva
metodologia (molt pràctica) i que persegueix uns objectius formatius valuosos (desenvolupar
una consciència i una comprensió pública sobre la ciència i la seva relació amb les nostres
vides, aconseguir que les persones aprenguin a obtenir informació sobre aquells temes
científics que els preocupen i promoure l’ús de principis i processos científics adaptats a la
seva edat i capacitat evolutiva).
I vista la proposta formulada per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius
i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, amb l’abstenció del Sr. Farriol, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’annex al conveni per al curs 2014-2015 per a la implementació i la
consolidació del programa APQUA a Vila-seca per un import de 2.801,91€ (aquesta
quantitat es desglossa en 424,71€ IVA inclòs per compra de material i 2.377,20€ per la
realització d’activitats i tallers –és una activitat de formació està exempta d’IVA segons
l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992–. Aquest programa es desenvoluparà a partir del
9/02/2015, a càrrec de la partida 2015 14 32000 22606 del vigent pressupost municipal AD
201500000826
SEGON.- La despesa corresponent a aquesta addenda es farà efectiva al programa APQUA
mitjançant factures emeses per la Fundació URV de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona.
TERCER.- Facultar la regidora d’Ensenyament, Sra. M. dels Àngels Ponce Ferrando per
a la signatura dels documents que calguin per a la formalització de l’annex al conveni
amb l’especificació de les activitats aprovades corresponents al curs 2014-2015.
QUART.- Notificar aquest acord al projecte APQUA, a les escoles participants i a la
Intervenció Municipal de Fons.
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7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA LES
SUBVENCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DE LES ESCOLES I INSTITUTS DEL
MUNICIPI.
Vistes les factures presentades pels Consells Escolars de les escoles i instituts del
municipi que fan referència a la justificació de les subvencions concedides als Consells
Escolars de les escoles i instituts del municipi per acord de les Juntes de Govern Local de
4 de juny, i 30 de juliol de 2014, en concepte d’adquisició d’equipaments, festes
tradicionals i edició de revista escolar durant l’any 2014.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, i la proposta formulada
per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per cada escola i institut, com a
justificació de les subvencions concedides per adquisició d’equipaments, celebració de
festes tradicionals i edició de revistes escolars durant l’any 2014.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2014 32100 48900 del vigent
pressupost municipal, O 201400000954 d’acord amb el següent detall:
Import
concessió

Import
justificat

Import final
subvenció

A pagar

Escola Antoni Torroja i Miret

1.830 €

2.439,59 €

1.830 €

1.830 €

Escola Sant Bernat Calvó

1.830 €

2.593,40 €

1.830 €

1.830 €

Escola Mestral

1.830 €

3.255,11 €

1.830 €

1.830 €

Escola Miramar

1.830 €

7.560,99 €

1.830 €

1.830 €

Escola Canaleta

1.500 €

1.624,85 €

1.500 €

1.500 €

Escola Cal·lípolis

1.500 €

1.553,96 €

1.500 €

1.500 €

Escola La Plana

1.500 €

1.504,13 €

1.500 €

1.500 €

Institut Ramon Barbat Miracle

1.830 €

3.960,34 €

1.830 €

1.830 €

Institut Vila-seca

1.830 €

2.859,28 €

1.830 €

1.830 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i Consells Escolars
de les escoles i instituts del municipi.
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7.9
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS LA PLANA COM A JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA PEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació per a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local de data 2 de juliol
de 2014, pel curs de tall i confecció al nucli urbà de la Plana, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar al documentació presentada per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació de la subvenció concedida pel curs de tall i confecció de la Plana corresponent
als mesos de novembre i desembre de 2014.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 873,78 € a càrrec de la
partida 2014 14 23000 48000 O 31580 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

9è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés
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