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

DATA:
LLOC:
HORARI:

1 d’octubre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, interventora acctal.
Excusen la seva absència:
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

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 24 DE SETEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 24 de setembre de 2014, 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. 2014076, 2014077, 2014078, 2014080,
2014081 I 2014082.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 17 i 24 de
setembre de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2014076,
2014077, 2014078, 2014080, 2014081 i 2014082, per import de 90.617,91; 45.605,89;
14.338,50; 293.947,73; 5.252,61 i 76.266,50 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ
URBANA DEL PARC DELS GEGANTERS.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 24 de setembre de 2014, va aprovar
la Memòria valorada per a l’adequació urbana del parc dels Geganters. El pressupost de
la Memòria valorada és de 82.442,36 € pressupost net i 17.312,89 en concepte d’IVA
que fan un total de 99.755,25 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 17 de setembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada per a l’adequació urbana del parc dels Geganters.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 1 de
setembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 (A-22362), que compleix els requisits que es contempla en la
Disposició addicional sisena Llei Orgànica 2/2012 i Disposició addicional setzena del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març) com a
inversió sostenible del Pla de millora de la via pública.
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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per a l’adequació urbana del parc dels Geganters.
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SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 82.442,36
€ pressupost net i 17.312,89 en concepte d’IVA que fan un total de 99.755,25 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ D’UN LOCAL SITUAT AL CARRER DE
LA FONT, 8 DE VILA-SECA.
Vista la proposta de l’Alcaldia per a l'adquisició del local situat al carrer de la Font, núm. 8
baixos 4 de Vila-seca, propietat de la Sra. R. C. R.
Vist l'escrit presentat per la Sra. R. C. R. oferint la venda de la finca de referència, així com l
l'informe emès per l'arquitecte municipal en relació a la valoració de la finca.
Vist que, d'acord amb el que disposa l'article 30.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens Locals, s’ha sol.licitat informe a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Vist l'informe emès per l'interventor municipal en què acredita l'existència de consignació a
la partida 13.93300.60000 (AD-20085) del Pressupost Municipal.
I atesa 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 l’adquisició del local situat al carrer de la Font, núm. 8 baixos 4 de Vilaseca, propietat de la Sra. R. C. R., per import de 41.000,00 € amb càrrec a la partida
13.93300.60000 (AD-20085) del Pressupost Municipal.
SEGON. Sol·licitar al liquidador de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentals l’exempció dels impostos que graven la transmissió de la finca de referència.
TERCER. Donar d’altra a l’Inventari Municipal de Béns i Drets l’objecte de la present
adquisició, amb efectes de l’exercici en què es formalitzi la corresponent escriptura.
QUART. Facultar el Sr. alcalde-president per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris per a la formalització del present acord.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell
de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral.
Vista la certificació núm. 8 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, 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. 8 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –
Tanca perimetral, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 35.268,56 € sense
IVA i 7.406,40 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 42.674,96 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (OF21831) del pressupost municipal.
4.4 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. R. K. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT
DEL LOCAL SITUAT AL P. PAU CASALS, 93 DE LA PINEDA
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a l’arranjament del local situat
al P. Pau Casals, 93 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. R. K. la llicència municipal núm. 561/14 per a l’arranjament del
local situat a l’edifici Bahia III Bloc I al P. Pau Casals, 93 local c, de La Pineda, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis 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.
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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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de presentar la corresponent direcció d’obra tècnica.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) SOL·LICITUD DEL SR. A. M. B. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE L’EDIFICACIÓ A LA PLAÇA DE LES CREUS, 10
DE VILA-SECA
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per la consolidació estructural de
l’edificació a la Plaça de les Creus, núm. 10 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa 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. M. B. M. la llicència municipal núm. 550/14 per a la
consolidació estructural de l’edificació a la Plaça de les Creus, núm. 10 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
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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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Hauran de presentar el projecte visat i l’assumeix de la direcció de l’obra.
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. 667783 de data 08.09.14 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

299,70 €

Taxa

149,85 €

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

449,55 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- 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. T. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. SIR ESTEVE MORELL SCOTT, 22 DE
VILA-SECA
Vista la sol·licitud del Sr. A. T. V. de llicència de primera ocupació de la instal·lació d’un
ascensor al c. Sir Esteve Morell Scott, 22 de Vila-seca, així com l’informes emesos al
respecte, i atesa 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. T. V. la llicència municipal de primera ocupació de les obres
per la instal·lació d’un ascensor al c. Sir Esteve Morell Scott, 22 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 639303 de data 09.06.14 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

94,43 €

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

94,43 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DEL SR. A. T. V. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LA INSTAL.LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. SIR ESTEVE MORELL SCOTT, 22 DE
VILA-SECA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a 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. Concedir al Sr. A. T. V. el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació d’un
ascensor al c. Sir Esteve Morell Scott, núm. 22 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA DICTAT A LA
SRA. M. F. R., PER LA INSTAL·LACIÓ SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL, D’UNA
ESTRUCTURA DE FERRO QUE FA DE BALCÓ A LA PLANTA PRIMERA.
Vist l’expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat a la Sra. M. F. R. per la
instal·lació sense llicència municipal, d’una estructura de fusta i ferro que fa de balcó a la
planta primera de l’habitatge situat al c. Sant Antoni, 54 de Vila-seca.
Vist l’informe jurídic emès per la responsable adjunta dels Serveis Territorials i
Planificació en el que manifesta l’adreça i la propietat de l’habitatge no es correspon amb
l’adreça i propietat de l’habitatge en el qual es troba ubicada l’estructura de fusta i ferro
executada.
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Atès que s’ha produït l’extinció de responsabilitat de la senyora M. F. R., i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acordar el sobreseïment de l’expedient 534/14, de restauració de la legalitat
urbanística, d’acord amb l’article 20 del Decret 278/1993, de 9 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament regulador del procediment sancionador en relació a l’article 200.1
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. M. F. R..

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
VERGE DE MONTSERRAT, NÚM. 22 PER ORDENAR L’ARRANJAMENT DE
L’ARQUETA SIFÒNICA EXISTENT DAVANT DE L’EDIFICI
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la reparació de
l’arqueta sifònica d’aigües residuals al c. Verge de Montserrat, 22 de Vila-seca, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Comunitat de Propietaris del c.
Verge de Montserrat, núm. 22, de Vila-seca, per haver procedit a l’arranjament de
l’arqueta sifònica esmentada.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS DIFERENTS
VEHICLES ABANDONATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.

Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
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de la regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
DERBI ATLANTIS
HYUNDAI COUPE
PONTIAC TRANS SPORT
OPEL CORSA
MITSUBISHI COLT
AUDI 100
RENAULT CLIO
AUDI 80
SUZUKI 500
DERBI

MATRÍCULA O BASTIDOR
C-0360-BVL
B-6345-TN
B-9660-PV
B-3864-SD
GI-7935-AW
T-1844-AL
BA-864-XA
EUY-954
T-5276-BD
ES DESCONEIX

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REEDICIÓ DEL CURS D’ANGLÉS PER AL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans on s’indica que durant els
darrers anys, el personal administratiu de l’Ajuntament de Vila-seca, ha assistit a un curs
d’angles, repartit en 3 grups, de diferent nivell, impartides en 2 hores setmanals.
Vist que un cop realitzat el curs, i vista l’assistència regular mantinguda en els tres
cursos, i amb un bon aprofitament per part dels assistents, segons la valoració efectuada
per la professora.
Vist que per part dels alumnes del curs efectuat s’ha posat de manifest l’interès en
continuar aquestes classes durant un nou curs.
Vist que la senyora A. M., ha presentat oferta per a la realització del nou curs que
preveu el seu inici al mes d’octubre de 2014 i acabament al juny de 2015, dividit en tres
grups, dos dies a la setmana cada grup, així com un professor, material, informe i
assistències, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar l’import pressupostat presentat per A. M., de 32 euros/hora per a la
realització d’un curs d’anglès per al personal administratiu de l’Ajuntament de Vila-seca,
des del mes d’octubre de 2014 fins al mes de juny de 2015, per un import màxim de
7.000 €, sense IVA, per trobar-se exempt, d’acord amb l’art. 20.9 de la llei 37/92, segons
la qual l’activitat d’ensenyament d’idiomes està exempta de tributació per IVA.
SEGON. Aprovar la depesa i proposar el pagament del curs esmentat a càrrec de la
partida 2014.92000.16200 AD – 22369 del pressupost municipal vigent.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria Municipal, Departament de
Recursos Humans i A. M..
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER CONSTITUIR,
AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR
INTERINAMENT VACANTS I SUBSTITUCIONS EN LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC
DE SERVEIS ECONÒMICS.
De l’informe conjunt del regidor d’Hisenda i Planificació Econòmica i de l’Interventor
Municipal de data 23 de setembre de 2014 es desprèn la necessitat i urgència d’iniciar un
procés de selecció per a constituir una borsa de treball que doni cobertura immediata de
forma interina a vacants i substitucions en llocs de treball de la categoria de tècnic de
serveis Econòmics de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Vila-seca que afecten
el funcionament d’un servei (funció pública) essencial.
Atès que els ens locals poden portar a terme la creació de borses de treball que
considerin convenient en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé
sotmetent-se a les limitacions de l’article 23.2 LGPE/14: Que només es poden portar a
terme 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. Així mateix caldrà, per als
nomenaments interins amb caràcter d’urgència, respectar tot allò que disposen l’article 10
EBEEP i el Decret 233/2002, de 25 de setembre.
Atès que la selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que
han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Vistos els informes preceptius i la proposta del regidor de Governació, i atès que el
nomenament de personal interí forma part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en
Decret d’11 de juny de 2011, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per constituir una
borsa de treball que doni cobertura immediata de forma interina a vacants i substitucions
en llocs de treball de la categoria de tècnic de serveis Econòmics de la plantilla de
funcionaris de l'Ajuntament, la qual es considera prioritària i que afecta el funcionament
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d’un servei (funció pública) essencial, la qual es portarà a terme mitjançant el sistema de
prova pràctica amb concurs lliure, de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat.
SEGON. Aprovar les bases que han de regular la creació d’una borsa de treball per
efectuar nomenaments amb caràcter interí per a cobrir vacants i realiztar substitucions en
llocs de treball de tècnic de serveis econòmics de la plantilla de funcionaris de
l’ajuntament de Vila-seca i obrir la convocatòria pública per a la presentació d’instàncies,
en règim de tramitació per urgència.
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l’Àrea de Serveis Econòmics de l’ajuntament per a la prestació dels serveis
esmentats, fent constar que, en cap cas, les persones que es contractin passaran a
formar part de la plantilla de personal de l’Ajuntament. I, establir que l’ordre de crida dins
la llista de reserva es farà en funció de la puntuació total obtinguda en el corresponent
procés selectiu.
QUART. Publicar íntegrament aquesta convocatòria així com les seves bases al tauler
d’anuncis i al lloc web de l’Ajuntament de Vila-seca per a la seva difusió.
CINQUÈ. Que es comuniqui a l’Interventor de fons municipal.

5.4 ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR PER A LA PRESTACIÓ
DE TREBALLS PREVIS A L’ENTERRAMENT DE DIFUNTS.
L’Ajuntament ha de donar solució a les diferents problemàtiques i necessitats de
funcionament generades per la eventualitat que comporta la situació d’incapacitat
permanent en grau de total amb dret a reincorporació d’un operari del Cementeri
Municipal. La última, relativa a la realització de les tasques d’adequació, la neteja i la
retirada de restes i residus dels nínxols prèvies a l’enterrament de difunts en cada localitat
funerària.
Atès que la Brigada Municipal no pot atendre la prestació requerida amb efectius propis i
ni amb mobilitat funcional sense perjudicar el normal funcionament dels altres serveis i
unitats, per la qual raó es proposa realitzar aquest servei excepcionalment mitjançant la
contractació d’una empresa especialitzada.
Atès que cal garantir un òptim nivell de prestació d’aquest servei essencial i obligatori,
sense contravenir allò que disposa la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’exercici del 2014 en relació amb el RDL 20/2011, respecte a
que durant l’any 14 no es procedirà a la contractació de personal estatutari temporal o de
funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
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Atès que amb aquesta finalitat s’ha negociat en els termes de l’art. 87 TRLCSP amb
l’empresa Memora Servicios Funerarios, SL., adjudicatària del contracte de gestió del
servei de Tanatori municipal i amb experiència específica en el camp de les inhumacions,
la prestació durant un any del servei requerit per la quantia de 62,92 euros (Iva inclòs) en
dia laborable, i de 125,84 euros (Iva inclòs) en dia festiu, de tarifa fixa a tant alçat per la
totalitat de prestacions requerides per cada enterrament, sobre una estimació de 90
enterraments anuals (calculats a raó de 70 enterraments en dies laborables i 20 en dies
festius).
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost
previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vistos els informes preceptius i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació
i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar que la prestació de les tasques ordinàries d’enterramorts del servei de
Cementiri Municipal: adequació, neteja i retirada de restes i residus dels nínxols prèvies a
l’enterrament de difunts en una localitat funerària, obligatòries per les disposicions de
policia sanitària mortuòria vigents, siguin realitzades excepcionalment mitjançant la
contractació d’una empresa especialitzada en serveis funeraris.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis funeraris, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa Mémora Servicios Funeràrios, SL. (CIF B-81693442),
amb càrrec al crèdit consignat en la partida 2014 13 16400 21200 AD-22546 del vigent
pressupost municipal, pel preu de tarifa fixa a tant alçat de 52,00 euros de principal, més
10,92 euros d’Iva, que fa un total de 62,92 euros (l’Iva inclòs) en dia laborable, i de
104,00 euros de principal, més 21,84 euros d’Iva, que fa un total de 125,84 euros (Iva
inclòs) en dia festiu, sense actualització de preus, per tot l’any previst de durada de
l’adjudicació, en els termes i condicions que figuren en la proposta presentada per
l’empresa i en els antecedents d’aquest acord:
Determinació del preu:
Concepte: Tasques d’adequació, la neteja i la retirada de restes i residus dels nínxols
prèvies a l’enterrament de difunts en cada localitat funerària.
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Cost laborables: Preu de tarifa fixa a tant alçat de 52,00 euros de principal, més 10,92
euros d’Iva, que fa un total de 62,92 euros (l’Iva inclòs) x 70 serveis = 4.404,40 €.
Cost festius: Preu de tarifa fixa a tant alçat de 104,00 euros de principal, més 21,84 euros
d’Iva, que fa un total de 125,84 euros (l’Iva inclòs) x 20 serveis = 2.516,80 €.
TERCER. La durada del contracte serà des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 30 de
setembre de 2015, i la seva vigència vindrà determinada pel període de temps necessari
determinat per la cobertura transitòria de l’objecte del contracte. En conseqüència el preu
màxim de la contractació no podrà superar en aquest cas l’import de 5.720,00 euros
sense IVA i 1.201,20 euros d’IVA que fan un total de 6.921,20 euros l’Iva inclòs, en
concepte de despesa màxima autoritzada en base a l’estimació objectiva de 90
enterraments computats de promig a l’any.
Amb el desglossament proporcional anual següent:
Any 2014 (mesos octubre a desembre inclosos): 1.730,30 euros, l’iva inclòs.
Any 2015 (mesos gener a setembre inclosos): 5.190,90 euros, l’iva inclòs.
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, com que la
despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en el pressupost del
proper exercici, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents. Aquesta despesa
queda supeditada a l’aprovació definitiva del pressupost d’aquell exercici.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ”.
Vista l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases que han de
regir la concessió de subvencions per a la realització del Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, programa Joves per l’Ocupació,
publicada al DOGC de 06/08/2014 i s’obre la convocatòria per l’any 2014 i anticipada pel
2015.
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Vist que l’objectiu d’aquest programa és la concessió de subvencions per la realització de
programes que desenvolupin accions ocupacionals integrades que facilitin la formació i la
inserció laboral de les persones joves desocupades, en edats compreses entre 16 i 25
anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%, per tal de facilitar als joves accions de:
•
•
•

Orientació, mitjançant tutorització i acompanyament en la formació i inserció
laboral..
Formació, mitjançant formació professionalitzadora (300 h.) i assoliment de
competències clau de manera transversals així com formació per a l’obtenció del
títol de graduat en ESO.
Adquisició d’experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un
contracte laboral, amb una durada mínima de 6 mesos.

Atès l’article 8.2 de la convocatòria regulada per l’Ordre EMO/251/2014, estableix que les
entitats locals beneficiàries hauran d’atendre un màxim de 90 joves i tenint en compte que
al municipi existeix un col·lectiu de joves que es troben en situació de desocupats que
poden ser candidats a participar en el programa.
Considerant, que per les característiques i serveis del municipi, és convenient
desenvolupar accions orientades a la formació en el sector de l’ hosteleria i turisme i de
comerç, amb una participació de 20 joves.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions per a
l’ocupació juvenil, dins el programa Joves per l’Ocupació, convocatòria per a l’any 2014 i
anticipada 2015, de conformitat amb l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost.
SEGON.- Sol·licitar subvenció per a la realització d’accions ocupacionals dins de la
família de l’hostaleria, turisme i comerç, amb una participació de 20 joves.
TERCER.- Sol·licitar subvenció per a la realització d’aquestes actuacions per import de
70.554,04,- € euros.
QUART:- Trametre aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE, Punt
d’Informació Juvenil i a la Intervenció Municipal.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
7è.- TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.10.13 11:18:27 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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