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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 de desembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,20 hores

Hi assisteixen:
Sra. Manuela Moya Moya, presidenta
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
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 17 DE DESEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 17 de desembre 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DENEGACIÓ D’AMPLIACIÓ DEL
TERMINI DE FRACCIONAMENT EN EL PAGAMENT DE L’IIVT.
Vista la sol·licitud presentada per BASE- gestió d’ingressos ( Registre d’entrada núm.
7752, de 18 de desembre de 2014), en la qual acompanya la sol·licitud de fraccionament
presentada en data 16 de desembre per la Sra. M. R. P., per al pagament de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana expedient 10/0616, per tal
que es resolgui sobre l’ampliació del termini màxim de fraccionament.
Vista la diligència de la Intervenció municipal de Fons núm. DI 267-14 i d’acord amb
l’article 102.3 de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció que estableix els
terminis màxims de fraccionament segons l’import de l’expedient executiu, i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar que, per part de BASE- gestió d’ingressos, s’efectuï l’ampliació en els
terminis de fraccionament de pagament del deute en concepte d’IIVT expedient 10/0616,
a nom de la Sra. M. R. P., amb els terminis assenyalats en la sol·licitud de fraccionament.
SEGON.- Comunicar a BASE, gestió d’ingressos l’adopció d’aquest acord.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS.
201400000862, CONJ-ADO-201400000864,
201400000874, CONJ-ADO-201400000875,
201400000905 I CONJ-ADO-201400000904.

L’ALCALDIA PELS QUALS
CONJ-ADO-201400000863,
CONJ-ADO-201400000869,
CONJ-ADO-201400000903;

S’APROVEN
CONJ-ADOCONJ-ADOCONJ-ADO-

A) Mitjançant els decrets de l’Alcaldia de data 17 de desembre de 2014, s’aproven les
relacions de factures núms. CONJ-ADO-201400000863, CONJ-ADO-201400000862, i
CONJ-ADO-201400000864 per import de 91.645,01; 513,89 i 2.823,40 euros
respectivament.

B) Mitjançant el decret de l’Alcaldia de data 11 de desembre de 2014, s’aprova la relació de
factures núm. CONJ-ADO-201400000869 per import de 298.460,93 euros.
C) Mitjançant els decrets de l’Alcaldia de data 15 de desembre de 2014, s’aproven les
relacions de factures núms. CONJ-ADO-201400000874 i CONJ-ADO-20140000087562 per
import de 64.115,73 i 8.690,00 euros respectivament.
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D) Mitjançant els decrets de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2014, s’aproven les
relacions de factures núms. CONJ-ADO-201400000903, CONJ-ADO-201400000905 i
CONJ-ADO-201400000904 per import de 194.457,19; 198,20 i 2.335,83 euros
respectivament.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT APORTACIÓ EN APLICACIÓ DEL
CONVENI DE COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el
conveni específic de col·laboració entre el Departament de Dret públic de la Universitat
Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-seca, que consisteix en subvencionar anualment la
publicació d’un treball de recerca final del Màster en dret ambiental (MDA) o del títol de
Graduat superior en dret ambiental (GSDA).
Vist l’escrit de la Universitat Rovira i Virgili de data 25 de novembre de 2014, on se
sol·licita, d’acord amb el conveni esmentat, el pagament de la subvenció per tal que sigui
publicat el treball finalista, vista la decisió final del tribunal nomenat pel Departament de
Dret Públic amb l’objectiu de valorar els treballs de recerca final presentats en el curs
2013-2014, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la despesa i proposar el pagament de 3.000 € al Departament de Dret
públic de la Universitat Rovira i Virgili en concepte de subvenció per a la realització
d’estudis de dret ambiental, d’acord amb el conveni específic de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Vila-seca i la URV, a càrrec de la partida 2014.14.32100.48900 (ADO
29663) del vigent pressupost.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Dret Públic de la URV i a la
Intervenció municipal de Fons.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT AL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUÑA,
DEL CÀNON PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE PLATGES DEL TERME
MUNICIPAL, TEMPORADA 2014.
Ateses les actuacions realitzades subjectes al cànon per l’ocupació i aprofitament del
domini públic marítim-terrestre que es realitzen durant el període estiuenc:
Atès que en data 10 de desembre de 2014 (núm. Registre d’entrada 7568), se sol·licita
per part del Servicio Provincial de Costas en Tarragona, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Servei Provincial de Costes, la liquidació i pagament de
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l’autorització de serveis de temporada de les platges del terme municipal de Vila-seca per
import de 58.499,16 €.
Atès que s’han pogut observar modificacions en els amidaments efectuats respecte al Pla
d’Usos de les platges per a l’any 2014, cosa que ha suposat una diferència en el càlcul
del cànon de 2.175,06 €., s’ha demanat informe al Servei Provincial de Costes, dels
metres quadrats imposats a cada guingueta, per a poder girar les corresponents
liquidacions complementàries que els hi pertoca als diferents guinguetàires.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament extrapressupostari de 58.499,16 € a favor del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas en
Tarragona, en concepte de cànon per ocupació i aprofitament del domini públic marítimterrestre del terme municipal de Vila-seca, de la temporada 2014.
SEGON.- Traslladar còpia del present acord al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas en Tarragona, i a la Intervenció municipal
de Fons.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DE LES
CREUS, 25-27 DE VILA-SECA.
Per acord plenari de data 31 d’octubre de 2014 s’aprovà inicialment i se sotmeté a
informació pública la relació detallada de béns i drets a expropiar en el procediment per
adquirir per expropiació forçosa l’immoble situat al carrer de les Creus, 25-27 de Vilaseca, qualificat com a sistema viari segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana, a
obtenir mitjançant expropiació.
Publicats els anuncis corresponents d’informació pública i notificat l’acord plenari als
interessats, no s’ha presentat cap al·legació ni oposició contra l’ocupació, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Manifestar que durant el període d'informació pública (BOPT núm. 260 de 12 de
novembre de 2014 i diari Mes de 19/11/2014) i audiència als interessats de la relació de
béns i drets afectats, en virtut de l'acord d'iniciació adoptat pel Ple de la corporació de 31
d’octubre de 2014, no s'han formulat al·legacions.
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SEGON. Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar en el procediment
que s’adjunta com a annex a aquest acord.
TERCER. Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la
relació abans aprovada, per un import màxim de 384.633,63 €, amb càrrec a la partida
2014-13-15500-60000 del pressupost municipal vigent, que compleix els requisits que es
contemplen 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.
QUART. Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en un
termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden convenir amb
l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i el termini
de desallotjament. Si en aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta o bé
l’Ajuntament rebutja les presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a
l’adquisició per avinença i continuarà el procediment expropiatori.
CINQUÈ. Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets
respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior,
mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms aquests
acords.
SISÈ. Disposar que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’edictes municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament https://seuelectronica.vilaseca.cat i que així mateix siguin notificats personalment als interessats.
SETÈ. Facultar l'Alcaldia per atorgar l'acta d'ocupació i promoure les inscripcions en el
Registre de la propietat i quants documents complementaris siguin necessaris.
4.2
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. VERGE DE LA
FUENSANTA, 17 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Verge de la Fuensanta, 17 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
731/14 amb núm. ref. 140128TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c. Verge
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de la Fuensanta, 17 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA A LA RAMBLA CATALUNYA, 14
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita a la Rambla Catalunya, 14 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
733/14 amb núm. ref. 140129TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita a la
Rambla Catalunya, 14 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. SIR ESTEVE MORELL
SCOTT, 5 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Sir Esteve Morell Scott, 5 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:
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PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
736/14 amb núm. ref. 140131TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c. Sir
Esteve Morell Scott, 5 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. VIC, 40 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Vic, 40 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
735/14 amb núm. ref. 140134TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c. Vic,
40 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

E) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. CASTELLET, 5 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Castellet, 5 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
734/14 amb núm. ref. 140125TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c.
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Castellet, 5 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

F) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. VIC, 45 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Vic, 45 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
737/14 amb núm. ref. 140132TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c. Vic,
45 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

G) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. SANT PERE, 13 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Sant Pere, 13 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
738/14 amb núm. ref. 140135TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c. Sant
Pere, 13 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
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1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

H) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. GALCERAN DE PINOS, 15
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Galceran de Pinós, 15 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
739/14 amb núm. ref. 140133TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c.
Galceran de Pinós, 15 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

I) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA SUBSTITUCIÓ D’ESCOMESA PER FUITA AL C. SANT PERE, 59 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG, de llicència municipal per a la
substitució d’escomesa per fuita al c. Sant Pere, 59 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 Distribución SDG la llicència municipal d’obres núm.
732/14 amb núm. ref. 140130TRT AL per a la substitució d’escomesa per fuita al c. Sant
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Pere, 59 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
2a.- Es tracta d’un treball que per urgència ja ha estat realitzat. Aquest treball ha estat
supervisat per l’inspector d’obres
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICAT A QUACKERY SL PER ORDENAR LA
NETEJA DE LES PARCEL·LES 2A3, 2A4 I 2A6 DEL PP-VI-6 DE VILA-SECA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de les
parcel·les 2A3, 2A4 i 2A6 del PP.VI-6 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 Quackery SL, per ordenar la
neteja de les parcel·les 2A3, 2A4 i 2A6 del PP-VI-6 de Vila-seca, per haver procedit a la
seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT DICTAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS LAS BRISAS PER
ORDENAR QUE ES DEIXI LLIURE LA ZONA DE RECULADA DE L’EDIFICI I ES RETIRI
UNA ESTRUCTURA METÀL.LICA.
Vist l’expedient de referència, el qual s’ha tramitat d’acord amb les prescripcions legals
que són d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions de l’expedient en temps i
forma.
Atesa la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Tarragona
per la qual s’estima el recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. José Sánchez
García contra la resolució de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2013, per la qual es revoca la
llicència municipal de gual al c. Isaac Albéniz, 27, de La Pineda, i atesa 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.- Ordenar l’arxiu de l’expedient 197/2013 incoat a la Ctat. Prop. las Brisas, en
compliment de la sentència dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de
Tarragona, en el recurs 297/2013 presentat pel Sr. J. S. contra l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Donar trasllat d’aquesta sentència al Departament de Governació i Serveis
Generals, per anul·lar la revocació de la llicència municipal concedida per a l’entrada i
sortida de vehicles amb placa 2880 al c. Isaac Albéniz, núm. 27, de La Pineda.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
TEMPORAL CONCEDIDA A VODAFONE ESPAÑA SAU.
Vista la llicència d’ocupació temporal concedida mitjançant acord de la Junta de Govern
Local en sessió realitzada el dia 4 de juny de 2014, a VODAFONE ESPAÑA SAU per a
l’ocupació temporal de una superfície de 40 m2 de part de la finca de propietat municipal
següent, per tal d’instal·lar una estació base de telefonia mòbil:
“DESCRIPCIÓ: Finca núm. ST.0 de forma irregular, resultant de la reparcel·lació del
Polígon 1 del Pla parcial industrial L’Alba, del municipi de Vila-seca de 1.931 m2.
TÍTOL: Adjudicació de finca destinada a domini i ús públic en virtut de les cessions
obligatòries i gratuïtes que provenen de l’ordenació del Pla parcial industrial L’Alba”.
Atès que l’esmentada llicència d’ocupació temporal no eximia de la tramitació i obtenció
de les corresponents llicències d’obres i d’activitat.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 de novembre de 2014, on
s’indica que la superfície a ocupar per la instal·lació esmentada és de 153 m2 segons
projecte presentat, en lloc dels 40 m2 autoritzats.
Atès que les prestacions patrimonials que estableixin els ens locals per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local té la consideració de taxa,
segons es desprèn de l’article 20.1a) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
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.- Modificar la llicència d’ocupació temporal concedida a VODAFONE ESPAÑA,
SAU, per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2014 en el sentit que la
superfície autoritzada és de 153 m2 en lloc dels 40 m2 indicats inicialment .
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SEGON.- Aprovar la liquidació complementària núm. 668326 corresponent al període
juny-desembre 2014, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, en relació a la superfície
correcta autoritzada, i que és la següent:
Import de repercussió per la 1a categoria
Mòdul – base.................................................................................. 320 € x 113 m2
LIQUIDACIÓ TRIBUTS MUNICIPALS TOTAL A INGRESSAR
PERIODE JUNY-DESEMBRE 2014......................................... 21.093,33 €

TERCER.- Deixar sense efecte el punt novè de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 4 de juny de 2014.
QUART.- Aprovar la liquidació anual, a partir de l’exercici de 2015, de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, d’acord amb allò que
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 20 i que és la següent:
Import de repercussió per la 1a categoria
Mòdul – base.....................................................................................320 € x153 m2
LIQUIDACIÓ TRIBUTS MUNICIPALS
TOTAL A INGRESSAR ANUALMENT ........................................... 48.960,00 €

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3
COMPLEMENTARI DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILASECA. PART 2.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2014, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada complementària de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2.
Vista la certificació núm. 3 complementari 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. 3 complementari de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un
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import de 65.804,38 € sense IVA i 13.818,92 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 79.623,30 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.12.33600.63200 (O29889) del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 10
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA.
PART 2.

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. 10 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. 10 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 11.911,85 € sense
IVA i 2.501,49 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 14.413,34 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (OF29888) del pressupost municipal.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 11
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA.
PART 2.
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. 11 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
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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. 11 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 77.550,73 € sense
IVA i 16.285,65 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 93.836,38 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (O29890) del pressupost municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’AMPLIACIÓ DELS CONJUNTS DIRECCIONALS DE CIRCULACIÓ I DE
VIANANTS DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.

Donada la incorporació de nous pols de destinació i d’alguns danys provocats en els
conjunts de senyalització existents en el nucli de Vila-seca, es fa necessària la
contractació de 20 indicadors direccionals i 5 indicadors de vianants, així com la part
proporcional de suports i fixacions.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Señales Girod SL, pels treballs esmentats, per
import de així com els informes emesos pels serveis públics municipals i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.13.15500.61901 AD-29893 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 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 només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Señales Girod SL, el contracte menor d’obres per
l’ampliació dels conjunts direccionals de circulació i de vianants al nucli urbà de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 5.675,82 € sense IVA i 1.991,92 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 6.867,74 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.867,74 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2014.13.15500.61901 AD-29893 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Señales Girod SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER A LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL REVESTIMENT DE LES ESTANCES
DE LA FAÇANA SUD DEL CASTELL DE VILA-SECA.
Donat la degradació dels revestiments i artesanats de les estances principals a la façana
sud del Castell, necessiten una acurada restauració amb decoració pintada i estucada.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Lesena Servei Integral del Patrimoni SLU, pels
treballs esmentats per import de 48.993,29 € sense IVA i 10.288,59 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 59.281,88 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com l’informe
emes per l’arquitecte municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.33600.63200
AD-30108 del pressupost municipal, i vist l’informe emès per la responsable adjunt de
serveis territorials i planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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 només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Lesena Servei Integral del Patrimoni SLU, el contracte
menor d’obres per la conservació-restauració dels revestiments de les estances de la façana
sud del Castell de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 48.993,29 € sense IVA
i 10.288,59 € en concepte d’IVA, que fan un total de 59.281,88 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 59.281,88 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.33600.63200 AD-30108 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Lesena Servei Integral del Patrimoni
SLU, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ADEQUACIÓ URBANA D’UN TRAM DE VORERA EN LA CRUILLA DEL C.
AMADEU VIVES AMB CARRER JOAQUIM SERRA DE LA PINEDA.
Un tram de la vorera situada a la cruïlla de carrers Amadeu Vives i Joaquim Serra del
nucli urbà de La Pineda, presenta un mal esta de conservació a causa de les afectacions
provocades pel pas de serveis urbans i a causa de la seva antiguitat. Per aquest motiu es
proposa la seva millora i adequació, aprofitant l’eliminació de barreres arquitectòniques
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en els passos de vianants i el desplaçament d’un suport de Telefónica, així com la
construcció d’un nou embornal en la calçada del carrer d’Amadeu Vives que faciliti el
drenatge desprès de cada episodi de pluja.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Excavaciones Marcelino Linares SL, per
l’arranjament d’un tram de vorera a la cruïlla del c. Amadeu Vives amb c. Joaquim Serra
de La Pineda, per import de 9.270,57 €, sense IVA 1.946,82 € en concepte d’IVA, que fan
un total del 11.217,39 €, considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap
de l’àrea de serveis públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència
de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15500.61904 ADRC 30103
del pressupost municipal, i vist l’informe emès per la responsable adjunta de serveis
territorials i planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte
d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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 només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Excavaciones Marcelino Linares SL el contracte menor
d’obres d’arranjament d’un tram de vorera a la cruïlla del c. Amadeu Vives amb c. Joaquim
Serra de La Pineda per import de 9.270,57 € sense IVA i 1.946,82 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 11.217,39 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.217,39 € (IVA inclòs), que forma part de les inversions
que compleixen 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, a càrrec de la partida 2014.13.15500.61904 ADRC 30103 del pressupost
municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Excavaciones Marcelino Linares SL, al
Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PRAT D’ALBINYANA DE LA PINEDA.
Donat el mal estat de conservació del camí Prat d’Albinyana provocat per les aigües de la
pluja, degut al seu drenatge insuficient i a fi i efecte d’aturar el seu deteriorament definitiu
i per tal de facilitar l’accés dels usuaris del municipi, es fa necessària la contractació per
la seva reparació.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Excavaciones Marcelino Linares SL, per
l’arranjament del camí Prat d’Albinyana de La Pineda, per import de 3.000,00 €, sense
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IVA 630,00 € en concepte d’IVA, que fan un total del 3.630,00 €, considerant-se correcte,
així com els informes emesos pel cap de l’àrea de serveis públics i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2014.13.45400.21000 AD-29891 del pressupost municipal, i vist l’informe emès
per la responsable adjunta de serveis territorials i planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 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 només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Excavaciones Marcelino Linares SL el contracte menor
d’obres d’arranjament del camí Prat d’Albinyana de La Pineda per import de 3.000,00 €
sense IVA i 630,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.630,00 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.630,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.45400.21000 AD-29891 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Excavaciones Marcelino Linares SL, al
Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PELS TREBALLS D’OBRA CIVIL PER L’ESCOMESA DE SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC AL CASTELL DE VILA-SECA.
Per tal de dotar de subministrament elèctric definitiu a l’edifici del Castell, s’ha contactat
amb l’empresa Garcia Riera, per tal de procedir a l’execució de l’obra civil necessària per
la realització de l’escomesa elèctrica amb col·laboració amb Endesa Distribución Elèctrica
SLU.
Les obres corresponent a l’obertura de rases des del punt de connexió de la xarxa de
mitja tensió, fins l’assentament del centre de transformació.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Garcia Riera SL, pels treballs esmentats per
import de 17.833,80 € sense IVA i 3.745,10 € en concepte d’IVA, que fan un total de
21.578,90 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos per
l’arquitecte municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15500.61901 AD-30173 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès per la responsable adjunt de Serveis
Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de
serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
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14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Garcia Riera SL, el contracte menor d’obres de
subministrament elèctric al Castell de Vila-seca, presentant un pressupost per import de
17.833,80 € sense IVA i 3.745,10 € en concepte d’IVA, que fan un total de 21.578,90 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 21.578,90 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD-30173 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Garcia Riera SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PELS TREBALLS D’INSTAL.LACIÓ D’UNA CENTRAL DE TELEFONIA IP A LA SEU
DE L’AJUNTAMENT.
En relació a la implantació del Pla Director de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Vilaseca i per tal d’implantar una de les tres parts en que es divideix aquesta fase 1.,
l’enginyer tècnic de telecomunicacions va redactar la memòria valorada per a la
instal·lació d’una central de telefonia IP.
Aquesta memòria estableix les condicions tècniques que han de complir cada un dels
elements electrònics dels equips i serveis, per tal que s’ajustin a les necessitats
quantitatives i qualitatives establertes per l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Ene Tarragona SA, per la instal·lació de d’una
central de telefonia IP a la seu de l’Ajuntament de Vila-seca, per import de 25.693,13 €,
sense IVA 5.395,56 € en concepte d’IVA, que fan un total del 31.088,69 €, considerant-se
correcte, així com els informes emesos per l’aparelladora municipal i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2014.13.15500.61904 ADRC-30179 del pressupost municipal, i vist l’informe emès
per la responsable adjunt de serveis territorials i planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 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 només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’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:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Ene Tarragona SA, el contracte menor d’obres per la
instal·lació d’una central de telefonia IP a la seu de l’Ajuntament de Vila-seca, per import de
25.693,13 € sense IVA i 5.395,56 € en concepte d’IVA, que fan un total de 31.088,69 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 31.088,69 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 ADRC-30179 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Ene Tarragona SA, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PELS TREBALLS D’INSTAL.LACIÓ ELECTRÒNICA DE LA XARXA A LA SEU DE
L’AJUNTAMENT.
En relació a la implantació del Pla Director de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Vilaseca i per tal d’implantar una de les tres parts en que es divideix aquesta fase 1.,
l’enginyer tècnic de telecomunicacions, va redactar la memòria valorada per a la
instal·lació de l’electrònica de xarxa a la seu de l’Ajuntament de Vila-seca.
Aquesta memòria estableix les condicions tècniques que han de complir cada un dels
elements electrònics dels equips i serveis, per tal que s’ajustin a les necessitats
quantitatives i qualitatives establertes per l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Infordisa SA, per la instal·lació de l’electrònica
de xarxa a la seu de l’Ajuntament de Vila-seca, per import de 37.461,87 €, sense IVA
7.866,99 € en concepte d’IVA, que fan un total del 45.328,86 €, considerant-se correcte,
així com els informes emesos per l’aparelladora municipal i el de l’interventor municipal
de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 ADRC-30180 del pressupost municipal, i vist l’informe emès per la
responsable adjunt de serveis territorials i planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 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 només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Infordisa SA, el contracte menor d’obres per la instal·lació
de l’electrònica de xarxa a la seu de l’Ajuntament de Vila-seca, per import de 37.461,87 €
sense IVA i 7.866,99 € en concepte d’IVA, que fan un total de 45.328,86 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 45.328,86 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 ADRC-30180 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Infordisa SA, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PELS TREBALLS D’INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT A LA XARXA
INFORMÀTICA DE LA SEU DE L’AJUNTAMENT.
En relació a la implantació del Pla Director de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Vilaseca i per tal d’implantar una de les tres parts en que es divideix aquesta fase 1.,
l’enginyer tècnic de telecomunicacions va redactar la memòria valorada per a la
instal·lació del cablejat estructural.
Aquesta memòria estableix les condicions tècniques que han de complir cada un dels
elements electrònics dels equips i serveis, per tal que s’ajustin a les necessitats
quantitatives i qualitatives establertes per l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el pressupost presentat per l’empresa IRD Telecomunicaciones, per la instal·lació de
cablejat estructurat a la xarxa informàtica de la seu de l’Ajuntament de Vila-seca, per
import de 34.677,71 €, sense IVA 7.282,32 € en concepte d’IVA, que fan un total del
41.960,03 €, considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’aparelladora
municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15500.61904 ADRC-30178 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès per la responsable adjunt de serveis territorials i
planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa IRD Telecomunicaciones, el contracte menor d’obres per la
instal·lació de cablejat estructurat a la xarxa informàtica de la seu de l’Ajuntament de Vilaseca, per import de 34.677,71 € sense IVA i 7.282,32 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 41.960,03 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 41.960,03 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 ADRC-30178 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa IRD Telecomunicaciones, al
Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A
L’ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA, ANY 2014.
El 23-10-2014 l’entitat PROGAT VILA-SECA (RED 6507/14), formula petició de subvenció
a l’empara del Conveni de Col·laboració subscrit amb l’Ajuntament el 28-6-2012, per a la
localització i control de les colònies de gats al carrer, tenir-les en condicions sanitàries
acceptables, amb la garantia de què no representin cap perill sanitari i perquè, amb
l’esterilització, no s’incrementi la colònia urbana.
A la petició acompanya el Programa detallat i pressupost total desglossat de les activitats
realitzades i declaració responsables d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
Atès que les bases per a la concessió de la subvenció es van aprovar en l’acord de la
Junta de Govern Local de data 25-6-2012. Essent la vigència del Conveni de
col·laboració amb l’entitat Progat Vila-seca fins el 31-12-2013, prorrogable per períodes
d’un any fins a un màxim de 2 anys més.
Atès que és competència dels ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits.
Atès que Progat Vila-seca és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
principal la protecció i esterilització de les colònies incontrolades de gats de carrer, i que
consta inscrita com a col·laboradora del departament de Medi ambient i Habitatge amb el
número 133..
Atès l’informe de Governació justificatiu del caràcter singular de la subvenció, per les
diverses raons que acrediten el seu interès públic i social, les quals en conjunt, dificulten
la seva convocatòria pública.
Atès l’informe jurídic en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió directa de subvenció, vist l’informe de la Intervenció Municipal.
Atès que aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb el disposat per
l’article 7.1.c) del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, que estableix com a excepció als principis de publicitat i
concurrència, amb caràcter excepcional, les subvencions en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament
justificada en l’expedient que dificultin la concurrència pública.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Salut, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prorrogar la vigència del Conveni col·laboració amb l’entitat Progat Vila-seca
fins al 31-12-2015.
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SEGON. Atorgar, amb càrrec a la partida 2014.14..92400.48900.AD29097 del pressupost
de despeses de la Corporació, una subvenció directa per import de 500.00€ a
l’ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA (NIF: G-43971480), per les raons i arguments
abans exposats.
TERCER. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió tindrà el caràcter de bases reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
QUART.- 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.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 20 de gener
de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. 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.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. 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.
6. 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.
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7. 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.

CINQUÈ. Comunicar el present acord a l’entitat PROGAT VILA-SECA, amb indicació que la
aportació econòmica establerta es farà efectiva tant bon punt s’acrediti mitjançant certificació
l’acord adoptat per l’òrgan de govern d’aquella entitat acceptant la subvenció.
SISÈ. Notificar-ho a l’interventor de l’Ajuntament, i donar-ne la publicitat corresponent en el
BOPT.

5.2
RECTIFICACIÓ, SI ESCAU, D’UN ERROR MATERIAL EN L’ACORD
D’ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE TREBALLS PREVIS A L’ENTERRAMENT
DE DIFUNTS.
La Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 1 d’octubre 2014 va aprovar que la
prestació de les tasques ordinàries d’enterramorts del servei de Cementiri Municipal,
obligatòries per les disposicions de policia sanitària mortuòria vigents, siguin realitzades
excepcionalment mitjançant la contractació d’una empresa especialitzada en serveis
funeraris. Així mateix es va adjudicar l’esmentada prestació, 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.PGCP622 del vigent
pressupost municipal
Atès que s’ha detectat que es va incórrer en un error material en la transcripció del NIF de
l’empresa i en la identificació de la operació comptable i, conseqüència d’aquest fet cal
procedir efectuar a l’oportuna correcció.
Atesa la possibilitat de les Administracions Públiques de rectificar d’ofici dels errors
materials, aritmètics o de fet existents en els actes administratius, regulada en l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei i 4/1999, de 13 de
gener, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’error material de transcripció apreciat en el punt segon de l’acord de
la Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 2014, el qual quedarà redactat de la següent
manera:
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis funeraris, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa Mémora Servicios Funeràrios, SL. (CIF B-85012441),
amb càrrec al crèdit consignat en la partida 2014.13.16400.21200.AD 29680, del vigent
pressupost municipal.
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Quedant inalterable la resta de l’acord.
SEGON.- Notificar l’acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció municipal.

5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL CONTRA L’AJUNTAMENT.

Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment, la qual part expositiva
es transcriu íntegrament:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Antecedents de fet i administratius
Vista la reclamació presentada pel Sr. J. M. B. C. en data 21-5-2014, mitjançant la qual
formula reclamació d’indemnització pels danys causats al vehicle propietat de SATEM
matrícula 5301FYM com a conseqüència de la topada d’una pedra llençada per la
desbrossadora que conduïa un treballador del pla d’ocupació, fet que va succeir el dia 135-14.
L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
L’interessat ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha considerat pertinent,
valorant la quantia indemnitzatòria en 81,04 euros de base imposable i 17,02 euros d’Iva,
que representen un total de 98,06, l’IVA inclòs.
El dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb
la companyia Zurich. La pòlissa contractada estableix una franquícia de 0,00 euros per
sinistre.
El 29-9-14, es va notificar el termini d’audiència a la reclamant per a formular
al·legacions. Essent que la societat Satem ha desistit d’aquest tràmit.
Fets provats
En fase probatòria s’ha constatat la correspondència dels fets reclamats amb l’informe
emès per la Policia Local, i l’informe de Serveis Públics de l’ajuntament.
Es pot declarar la relació de causalitat entre el funcionament dels serveis públics de
l’Ajuntament en el seu sentit més ampli i l’accident sofert per la societat Satem, és a dir,
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que el funcionament anormal del servei de jardineria municipal va ser la causa directa
immediata i exclusiva.
Fonaments de Dret
La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, pel seu caràcter objectiu,
entra en funcionament de forma automàtica quan els particulars pateixen un dany i en
aquest coincideixen els requisits establerts per l’art. 139 i següents de la Llei 30/1992
(causa directa, immediata i exclusiva), sense la intervenció d’elements externs que
puguin incidir en el nexe causal.
Conclusió
En aquest supòsit concorren els requisits de causalitat (causa directa, immediata i
exclusiva), sense supòsit de causa major, i l’efectiva realitat d’un dany avaluable que el
particular no té obligació de suportar.”
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveu el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria o favorable a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. J. M. B.
C. en nom i representació de SATEM (Exp. 344/2014), per donar-se la relació de
causalitat entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, d’acord
amb els raonaments i motivacions de la part expositiva del present acord i que es donen
per reproduïts.
SEGON. Reconèixer a l’empresa Satem una indemnització per import de 81,04 €, l’IVA
exclòs (ja que l’iva no s’indemnitza a les empreses pel fet que el poden desgravar), amb
càrrec de la companyia d’assegurances de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament,
Zurich Insurance PLC Sucursal en Espanya, per mitjà del mediador d’assegurances,
d’acord amb la franquícia establerta a la pòlissa contractada en concepte de
responsabilitat patrimonial.
TERCER. Declarar que la indemnització consignada en l’anterior punt és total i definitiva
per a tots els danys i perjudicis previsibles i imprevisibles, presents i futurs, soferts pel
vehicle de l’empresa Satem com a conseqüència del sinistre resolt en l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 344/2014.
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QUART.- Notificar aquesta resolució a la societat interessada, a la companyia
d’assegurances de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament, Zurich España, Cía de
Seguros y Reaseguros, S. A., per mitjà del mediador d’assegurances UTE MarshSalvadó, i a la Intervenció municipal de fons, amb indicació dels recursos que contra el
mateix procedeixen.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES
COBERTURES D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT, ANYS 20152016.
La Junta de Govern Local de data 12-11-2014 va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec Tècnic per a
l’adjudicació d’adjudicació de diverses pòlisses d’assegurances privades de l’Ajuntament,
any 2015 i prorrogable per una anualitat més, per procediment obert, en règim de
tramitació urgent. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que amb data 9-12-2014 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després de la
recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la següent proposta d’adjudicacions dels
cinc dels lots objecte de licitació segons la següent distribució: Lot 1 “Responsabilitat Civil i
Patrimonial”, Lot 2 “Danys materials ocasionats al patrimoni municipal”, i Lot 5
“Responsabilitat Autoritats i personal al servei de l’Ajuntament” a favor de la companyia
ZURICH INSURANCE PLCL SUCURSAL ESPAÑA; el Lot 3 “Ús i circulació de vehicles” a
la companyia AXA SEGUROS GENERALES, S.A., SEGUROS Y REASEGUROS; i el i Lot 4
“Vida i Accidents” a la companyia AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 10-12-2014 de 2014 va acordar
classificar les proposicions presentades pels candidats atenent la proposta efectuada per la
Mesa de Contractació.
Atès que de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP l’òrgan de contractació va
notificar l’acord esmentat a les empreses proposades i va requerir-les, perquè dins dels
deu dies hàbils següents a rebre la corresponent notificació, presentin la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i efectuï a constitució de la garantia definitiva per import del 5%
de la prima total del valor d’adjudicació de cada lot, així com que justifiqui que disposa
dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Atès que en data 18-12-14 ZURICH INSURANCE PLCP SUCURSAL EN ESPAÑA, va
acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament
número 201400029921), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 1
“Responsabilitat Civil i Patrimonial”.
Atès que en data 18-12-14 ZURICH INSURANCE PLCP SUCURSAL EN ESPAÑA, va
acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament
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número 201400029923), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 2. Danys
materials al Patrimoni.
Atès que en data 18-12-14 ZURICH INSURANCE PLCP SUCURSAL EN ESPAÑA, va
acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament
número 201400029925), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 5 “Responsabilitat
Autoritats i Personal al servei de l’Ajuntament”.
Atès que en data 18-12-14 AXA SEGUROS GENERALES SA, va acreditar la
documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament número
201400029676), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 3 “Ús i circulació de
vehicles”.
Atès que en data 18-12-14 AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS y REASEGUROS,
va acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament
número 201400029677), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 4 “Vida i
Accidents”.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
Atesa la possibilitat de les Administracions Públiques de rectificar d’ofici dels errors
materials, aritmètics o de fet existents en els actes administratius, regulada en l’article
105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei i 4/1999, de 13 de
gener.
A la vista de tot l’anterior i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït les
garanties definitives, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a les empreses asseguradores següents els
contractes per a la concertació de les pòlisses d’assegurances privades de l’Ajuntament de
Vila-seca segons els lots que a continuació s’especifiquen, per ser les que han obtingut la
puntuació més alta en el procediment obert de licitació portat a l’efecte:
- Zurich Insurance PLCL Suc. España, CIF W-0072130-H, Lot núm. 1. Responsabilitat
Civil i Patrimonial. Prima total any 2015: 12.844,15 €, exempts d’Iva.
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- Zurich Insurance PLCL Suc. España, CIF W-0072130-H, Lot núm. 2. Danys materials al
Patrimoni. Prima Total any 2015: 18.957,00 €, exempts d’Iva.
- Zurich Insurance PLCL Suc. España , CIF W-0072130-H, Lot núm. 5. Responsabilitat
Autoritats i personal al servei de l’Ajuntament Civil i Patrimonial. Prima total any 2015:
5.796,00 €, exempts d’Iva.
- AXA Seguros Generales SA, CIF A-60917978, Lot núm.3. Responsabilitat derivada de
l’ús i circulació de vehicles a motor. Prima total any 2015: 6.384,95 €, exempts d’Iva.
- AXA Aurora Visa, S.A., CIF A-4846606, Lot núm. 4. Col·lectiu de Vida i Accidents del
personal Ajuntament i accidents col·lectiu Policia Local. Prima total any 2015: 24.509,25
€, exempts d’Iva.
Com que els contractes comporten despeses aplicables durant l’any 2015, la seva
financiació se subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal per a dita anualitat.
Així l’Ajuntament, s’obliga a consignar i retenir crèdit en el pressupost 2015 en quantitat
suficient d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
TERCER. Rectificar l’error aritmètic patit en el càlcul de la garantia definitiva notificada
respecte del Lot 5 (947,85 €) per comptes de l’import correcte de 289,80 € i, en
conseqüència notificar a Zurich Insurances PLCL Suc. España, que procedirà la
devolució de la garantia errònia (amb la carta de pagament número 201400029677) tant
bon punt s’acrediti la constitució de la quantitat correcta (289,80 €).
QUART. Requerir a les empreses adjudicatàries perquè en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu Electrònica de
l’òrgan de contractació..
SISÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, amb indicació dels recursos
pertinents.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE REGULADOR DEL
SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT MUNICIPAL.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de febrer de 2004 es va adjudicar a
Estacionamientos y Servicios S.A. (ara Estacionamientos y Servicios SAU – CIF A28385458), el contracte per a la prestació del servei d’explotació de places d’aparcament
del municipi de Vila-seca. La formalització del contracte administratiu es va efectuar amb
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data 15-3-2004, pactant-se una vigència inicial de 10 anys a comptar des de l’1-6-2014
fins el 30-6-2014, i la previsió d’una pròrroga per dos anys més.
Atès que l’11-3-2013 la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del contracte
administratiu signat amb l’empresa Estacionamientos y Servicios SAU el 15-3-2004, en el
sentit d’ampliar el seu objecte amb la incorporació de la prestació del servei d’explotació
de les 111 places d’aparcament publiques disponibles de l’aparcament soterrat del Centre
de Salut Vila-seca, ubicat al carrer Castellet de Vila-seca. Essent la prestació del servei, i
el model de gestió i el règim d’explotació del servei els derivats de l’acord del Plenari
adoptat en sessió de 27-2-2004.
Atès que en data 16-6-2014 (RED 4051/14) EYSA, formula sol·licitud de pròrroga de
l’execució de contracte per a una anualitat.
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
Atès que els contractes de serveis públics adjudicats abans de l’entrada en vigor del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, es regeixen en quan als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i
règim de pròrrogues, per la normativa anterior, o sigui pel RDL 2/200, de 16 de juny que
aprova el TRLCAP, segons la DT 1a d’aquesta Llei.
Atès que la pròrroga proposada no generarà cap despesa afegida per a l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que l’adjudicatari serà retribuït de forma exclusiva per les tarifes dels
abonats i usuaris dels estacionaments adjudicats.
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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i la proposta de la Ponència de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Validar la pròrroga per un període de dues anualitats del contracte administratiu
que es va formalitzar amb Estacionamientos y Servicios SAU – CIF A-28385458) per a la
prestació del servei d’explotació de places d’aparcament del municipi de Vila-seca,
modificat per acord de la Junta de Govern Local d’11-3-2013, amb manteniment de les
condicions administratives i econòmiques aprovades pel Ple de 27-2-2014, amb una
vigència i efectes a partir de l’1-6-2014 fins el 31-5-2016 (Exp. Gov. 367/14)
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SEGON. Notificar-ho a Estacionamientos y Servicios SAU, i donar-ne trasllat a
l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments
comptables oportuns.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA PER UNA
ANUALITAT DE LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. el
contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de vigilància i consergeria
dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vila-seca,
adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de 19-12-2011, amb una vigència inicial
de fins el 31-12-2013.
El termini d'execució del contracte es fa fixar en dos anys, prorrogables anualment de
forma expressa a voluntat de l’Ajuntament, fins a un màxim de dues pròrrogues d’un any
cadascuna, per la qual cosa, la durada màxima del contracte, inclosos les seves pròrrogues
no podrà excedir de quatre anys.
Atès que per acord de la JGL de 27-11-2013 es va aprovar la primera pròrroga per un
període d’1 any, amb efectes a partir de l’1-1-2014 fins el 31-12-2014.
Atès que en data 1-12-2014 el legal representant de Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA.
formula sol·licitud de pròrroga de l’execució de contracte per a una anualitat.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció per ambdues parts, i que per part
de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir per una anualitat més la referida
adjudicació, amb l’aplicació de la revisió de preus, al seu moment, dels serveis establerta
en la clàusula novena del Plec regulador de l’adjudicació, restant inalterables la resta de
pactes, llevat d’allò derivat de les ampliacions i modificacions postriors aprovades.
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
Atès que els contractes de serveis públics adjudicats abans de l’entrada en vigor del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, es regeixen en quan als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i
règim de pròrrogues, per la normativa anterior, o sigui pel RDL 2/2000, de 16 de juny que
aprova el TRLCAP, segons la DT 1a d’aquesta Llei.
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Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la segona i última pròrroga, pel període d’un any, del contracte
administratiu que es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. el
30-12-2011, regulador de la prestació dels serveis de vigilància i consergeria dels edificis,
instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, amb una vigència i
efectes a partir de l’1-1-2015 fins el 31-12-2015.
SEGON. Prendre el compromís de consignar en el pressupost de l’exercici 2015, crèdit
suficient per assumir la depesa corresponent. La despesa total per aquest concepte es
preveu, d’acord amb l’adjudicació inicial i les posteriors ampliacions i modificacions de
l’objecte del contracte, és aproximadament de 333.392,51 euros (sense Iva), més
70.012,43 euros en concepte d’Iva que fan un total de 403.404,94 euros, l’IVA inclòs.
TERCER. Notificar-ho a l’entitat l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. (A63321228), i donar-ne trasllat a la Intervenció de Fons de l’Ajuntament.
QUART. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE HAGIN INSTAL.LAT UNA NOVA EMPRESA AL
MUNICIPI DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’emprenedor S. M. 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 S. M.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 S. M. 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 13.2.2 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 S. M.
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-27830)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor S. M. P..

B) Atès que l’emprenedora N. G. 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, 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 N. G. B., 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 N. G. B.,
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 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 N.
G. B., 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-27829)
del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora N. G. B..
C) Atès que l’emprenedor V. M. G., té 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 V. M. G.,
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 V. M. G., 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-27832) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor V. M. G..
D) Atès que l’empresa XTERNAL MEDIA SERVICE, S.L., té 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 XTERNAL
MEDIA SERVICE, S.L, 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
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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’empresa XTERNAL
MEDIA SERVICE, S.L., 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-27831) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa XTERNAL MEDIA SERVICE, S.L.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES PER
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS LÚDICO ESPORTIVES DE LA
PLATJA DE LA PINEDA.
Vist l’escrit presentat per el Sra. M. A.C., en representació de la Societat INICIATIVES PER
A LA GESTIÓ ESPORTIVA, SL (IGE,SL) en el qual sol·licita la devolució de les fiances del
contracte de servei d’activitats lúdic esportives a la Platja de la Pineda durant les
temporades l’estiu 2007 i 2008.
Vist l’informe favorable 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.- Aprovar la devolució de les fiances per un import de, 1.511,12 €., dipositades pel
servei d’activitats lúdic esportives a la Platja de la Pineda, durant les temporades d’estiu
2007 per un import de, 740,00€; i 2008, per un import de, 771,12€, ja que els serveis es
van prestar correctament.
SEGON.- Notificar el present acord a L’Empresa Iniciatives per a la Gestió Esportiva
I.G.E., SL, i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS
A LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2015.
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Després d’haver posat en marxa el Programa Impuls a l’Ocupació 2013 i 2014, en el qual
s’han contractat un elevat nombre d’aturats i amb una forta implicació de les empreses
del municipi, es proposa donar continuïtat a aquesta iniciativa si bé amb una nova
orientació per tal de fomentar la contractació estable d’aturats i l’establiment de noves
empreses i el foment de l’emprenedoria, amb la denominació de Programa Impuls a
l’Ocupació 2015.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vila-seca dóna continuïtat a les bases que tenen per
objecte establir una sistema d’ajuts per tal d’incentivar la creació de llocs de treball al
municipi de Vila-seca, dins els límits establerts en els pressupostos municipals per l’any
2015, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de la seva
plantilla, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
S’estableixen també un sistema d’incentius a la promoció de l’emprenedoria i
l’afavoriment de la creació i establiment de noves empreses al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons on manifesta que hi ha previsió de dos
partides pressupostaries per l’any 2015 que donen cobertura a aquest programa.
Per tot el que s’ha exposat, 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 les bases per a la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2015.
SEGON. Obrir un període d’informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la Província, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions. En cas
que no se’n presenti cap, quedaran aprovades definitivament, sense necessitat d’adoptar
un nou acord.
TERCER. Aprovar una despesa màxima per un import de 250.000 euros a càrrec de la
partida 14.24100.47000 i un altre de 74.000 euros a càrrec de la partida 14.43300.47000
del pressupost municipal per l’any 2015, que inclourà els ajuts a les empreses per a la
contractació d’aturats i a la promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i
establiment de noves empreses al municipi de Vila-seca respectivament. Aquesta
despesa queda condicionada a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Publicar les bases en el Butlletí oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de
la seu electrònica municipal (www.seuelectronicavila-seca.cat).
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI
DE SORTIDES D’ESQUÍ DEL PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2015.
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de novembre de 2014 pel qual es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
sortides d’esquí del programa Carretera i Manta 2015, per un import màxim de 38.390,- €
IVA inclòs.
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar que
el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària, sense mesa de negociació.
Atesa l’ invitació cursada, per a la presentació d’oferta, a les següents empreses del
sector:
SKIEVASION SL
DREAM TOURS
VIATGES CARREFOUR SALOU 1
VIATGES ANDRAMAR
SCF TURISME
Atès que en data 12 de desembre, va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per
participar en el procediment., havent desistit la invitació la següent empresa:
VIATGES CARREFOUR SALOU 1

Atesa la única oferta presentada per part de l’empresa
SKIEVASION SL
Vist que en data 17 de desembre es reuneixen, el President de la Comissió Informativa
de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut i els
tècnics de l’Àrea de Joventut i emeten l’informe que consta incorporat a l’expedient, en
relació a l’única oferta presentada i que no ha estat declarada desproporcionada o
anòmala i que atorga la següent puntuació:
1. SKIEVASION SL........................................ 39 punts
D’acord amb l’anterior i considerant l’oferta que presenta SKIEVASION SL, vist
l’intervingut i conforme de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de
consignació adequada i suficient per a portar a terme la contractació del servei, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’oferta presentada i valorada, que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules aprovat en el seu dia,
que és la presentada per l’empresa SKIEVASION SL, pel preu de 38.378,25 € IVA inclós.
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SEGON.- Requerir a l’empresa SKIEVASIONS SL, perquè en el termini de 15 dies
naturals, comptats des de la recepció d’aquesta documentació, acrediti que ha constituït
la garantia definitiva per un import de 1.585,88,- € i aporti 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 segons estableix la clàusula 21 del Plec de condicions administratives
particulars.
TERCER.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
QUART.- Notificar aquest acord a la interessada i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A
LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.

A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A., d’incentius per
a la contractació de 4 treballadors durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.,
d’incentius per a la contractació de 4 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29660) 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.
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B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa MEDOL PROTECTION, S.L.U., d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa MEDOL PROTECTION, S.L.U..,
d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29661) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MEDOL PROTECTION, S.L.U.
C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GESTIONAMOS, S.C.P., d’un incentiu per a
la contractació d’una treballadora durant 12 mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa GESTIONAMOS, S.C.P., d’un
incentiu per a la contractació d’una treballadora durant 12 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29662) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GESTIONAMOS, S.C.P.
D) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa COCINA CON INGENIO 2011, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa COCINA CON INGENIO 2011,
S.L., d’un incentiu per a la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29666) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa COCINA CON INGENIO 2011, S.L.L.

E) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa COCINA CON INGENIO REUS, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
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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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa COCINA CON INGENIO REUS,
S.L., d’un incentiu per a la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29664) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa COCINA CON INGENIO REUS, S.L.L.
F) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa J. B. R., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 20 hores setmanals, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa J. B. R., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29667) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. B. R..

G) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
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Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.,
d’incentius per a la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada completa,
mitjançant ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A., d’incentius per a la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada
completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29669) 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.
H) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., d’incentius per
a la contractació de 2 treballadores durant tres mesos amb una jornada de 20 hores
setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.,
d’incentius per a la contractació de 2 treballadores durant tres mesos amb una jornada de
20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29668) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.

I) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa VENDRELL CAPRI, S.L., d’incentius per a la
contractació de dos treballadors durant 6 i 12 mesos amb jornada de 20 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa VENDRELL CAPRI, S.L.,
d’incentius per a la contractació de dos treballadors durant 6 i 12 mesos amb jornada de
20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.833 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-2525) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa VENDRELL CAPRI, S.L.
J) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa E. P. L., d’un incentiu per a la contractació
d’una treballadora durant 12 mesos a jornada completa, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa E. P. LL., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant 12 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29671) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa E. P.LL..
K) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa DAS EXTINTORES, S.L., d’un incentiu per a
la contractació indefinida d’un treballador a jornada completa, mitjançant una oferta de
treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa DAS EXTINTORES, S.L., d’un
incentiu per a la contractació indefinida d’un treballador a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29674) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DAS EXTINTORES, S.L.
L) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa BI-AUDIO TARRAGONA, S.L., d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa BI-AUDIO TARRAGONA, S.L.,
d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-29672) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BI-AUDIO TARRAGONA, S.L.
M) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa QS CERT SPAIN, S.R.L., d’un incentiu per a
la contractació indefinida de 2 treballadors a jornada completa, mitjançant una oferta de
treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa QS CERT SPAIN, S.R.L., d’un
incentiu per a la contractació indefinida de 2 treballadors a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-30157) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa QS CERT SPAIN, S.R.L.

44

N) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa J. J. R. M., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa, mitjançant una oferta de treball
presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa J.J. R. M., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-30156) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J.J. R. M..
O) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa R. M. M., d’un incentiu per a la contractació
d’una treballadora durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant
una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa R. M. M., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant 3 mesos amb jornada de 30 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-2525) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa R. M. M.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ 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.

A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora C. G. S. d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora C. G. S., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-29088) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora C. G. S..
B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora C. P. M., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora C. P. M., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-29468) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora C. P. M..
C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa LIMAGAR, SCP, d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa LIMAGAR, SCP, d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-29391) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LIMAGAR, SCP.
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D) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor J. R. M., d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor J. R. M., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-29392) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. R. M..
E) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora M. F. S., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora M. F. S., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-29399) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora M. F. S..
F) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora M. D. R. C., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedora M. D. R. C., d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-29401) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora M. D. R. C..
G) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor M. F. D., d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor M. F. D., d’un incentiu per a
la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-29470) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor M. F. D..

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I LA SEVA
BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació de Reis 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 la Cavalcada de Reis de 2015 i vist l’informe favorable de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atesa la proposta
del Regidor delegat de Cultura, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una subvenció ordinària de
14.000,- € (IVA inclòs) per la realització i organització de la Cavalcada de Reis 2015, amb
càrrec a la partida 14.33018.48900 “subvenció Associació de Reis de Vila-seca” del
pressupost per a l’exercici de 2015, subordinat a la seva aprovació definitiva..
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 31 de març
de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. 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.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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 de Reis de Vila-seca una bestreta del 80% per un
import de 11.200.-€ 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.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA PINEDA.
Vista la relació de justificants presenta per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la
Pineda, en concepte de funcionament ordinari i per activitats de lleure que es portaran a
terme durant l’any 2014, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de 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.
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SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de la Pineda, amb NIF G43510536, per un import de 2.000,00 €, a càrrec de la partida
2014 14 23000 48000 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
7.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS DEL PROGRAMA DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I FIXAR L’IMPORT DEFINITIU DE LA SUBVENCIÓ.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2014 en què es va
aprovar la concessió d’ajuts a les escoles del municipi que participen en el programa de
reutilització de llibres de text per al curs 2014-2015.
Vist que les escoles del municipi han presentat els justificants perquè se’ls faci efectiva la
subvenció concedida, així com la documentació complementària establerta a les bases
de concessió d’aquestes subvencions, vista la matrícula definitiva de cada centre (d’acord
amb la informació facilitada per cada direcció), la qual determina l’import final de la
subvenció, amb aplicació del mòdul de 25 €/alumne, i considerant que són correctes, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per les escoles del municipi per
justificar la subvenció concedida pel programa de reutilització de llibres del curs escolar
2014-2015
SEGON.- Aprovar la modificació de la concessió de la subvenció atorgada inicialment de
manera provisional al nombre real d’alumnes matriculats (facilitat per la direcció del
centre) i aprovar la diferència entre els imports aprovats per la Junta de Govern Local de
data 24 de setembre de 2014 i el nombre d’alumnes reals. Per la qual cosa la subvenció
definitiva a cada centre serà la següent:

Numero
d’alumnes
inicial
Escola A. Torroja Miret
Escola S.Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar

289
alumnes
294
alumnes
278
alumnes
320
alumnes

Import
inicial
provisional
7.225 €
7.350 €
6.950 €
8.000 €

Número
d'alumnes
reals
296
alumnes
290
alumnes
280
alumnes
321
alumnes

Import
definitiu

Import
justificat

7.375 €

7.401,29 €

7.250 €

7.681,11 €

7.000 €

6.951,59 €

8.025 €

8.140,07 €
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Escola La Canaleta
Escola Cal·lípolis
Escola La Plana
Total

130
alumnes
139
alumnes
50
alumnes
1.500
alumnes

3.250 €

132
alumnes
146
alumnes

3.300 €

3.276,90 €

3.650 €

3.506,49 €

1.250 €

48 alumnes 1.200 €

1.205,63 €

37.500 €

1.513
alumnes

3.475 €

37.825 €

TERCER.- Aquesta modificació de les subvencions s’imputaran a càrrec de la partida
2014.14.32100.48900 O 201400000918 del vigent pressupost municipal.
QUART.- Aprovar el pagament de les quantitats aprovades definitivament per a cada
centre escolar.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les direccions de les escoles d’educació primària del
municipi, a les associacions de mares i pares de les escoles i a la Intervenció Municipal
de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME EMÈS PELS STM RESPECTE A
L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ DE LA ZONA
D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES (ZAL) DEL PORT DE TARRAGONA.
En data 2 de desembre actual, el Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya comunica l’aprovació inicial del Pla Especial d’ordenació de la Zal del Port
de Tarragona, de Vila-seca per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 30
d’octubre de 2014.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal Sr. Rafel Bertran en data 23 de
desembre actual,
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. Aprovar i assumir com a propi l'informe redactat per l'arquitecte municipal en
relació al Pla Especial d’ordenació de la Zal del Port de Tarragona, de Vila-seca” i, per
tant, formular les propostes, al·legacions i suggeriments que en ell s’indiquen.
SEGON. Notificar el present acord, juntament amb l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
8.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS EN RELACIÓ A LA FACTURA EMESA
PEL FINANÇAMENT DE CONTENIDORS DE VIDRE COMERCIAL PER PART
D’ECOVIDRIO.

Vist el conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL
25/06/2014) al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i ECOVIDRIO, SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus
Annexos, les quantitats econòmiques que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals
per tal de compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema
ordinari de recollida i transport dels residus, i el sistema de gestió que suposa la
recollida selectiva dels envasos de vidre i el corresponent transport a les planta de
gestió final assignada.
En concret, en l’Annex VI s’estableixen les aportacions (en espècie i dineràries)
d’ECOVIDRIO a la recollida comercial en el canal HORECA (hostaleria,
restauració i càtering).
Atès que els contenidors d’envasos de vidre dels grans productors del municipi de
Vila-seca tenen unes característiques diferents als estàndards subministrats per
ECOVIDRIO, aquesta entitat, mitjançant correu adjunt de 18 de setembre de
2014, ha donat el vist-i-plau a l’aportació dinerària per la compra de 25
contenidors, amb tanca, per a la recollida selectiva d’aquesta fracció comercial.
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 factura detallada a l’Annex I per un import total de 1.000,00€
de base imposable, més 210,00€ en concepte del 21% d’IVA, fent un total net de
1.210,0€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
8.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’AMPLIACIÓ
DEL SERVEI D’INFORMACIÓ AMBIENTAL EN EL MARC DE LA SEGONA FASE DE LA

54

CAMPANYA +VILA-NETA + CIVISME.
Pel desenvolupament i execució de les accions de reforç en el marc de la segona edició
de la campanya +Vila-neta, +civisme, s’ha sol·licitat pressupost a LAVOLA 1981, SA,
empresa adjudicatària de les accions d’informació ambiental de la primera i segona fase,
així com de tots els materials i exposicions de suport a aquestes, amb un resultat positiu
pel que fa al grau de satisfacció del públic en general, i que ha presentat una proposta de
reforç del servei d’informació ambiental que es considera idònia per a la seva aplicació al
municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Lavola 1981 SA pels treballs esmentats per
import de 4.890,00 € sense IVA i 1.026,90 € en concepte d’IVA, que fan un total de
5.916,90 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’Àrea
de Serveis Públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.17200.21000 AD-30181 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuarse i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el
disposat pels arts. 111 i 138.3 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 només requereix
els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de
la factura corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Lavola 1981 SA, el contracte menor d’ampliació del servei
d’informació ambiental en el marc de la segona fase de la campanya +Vila-neta + Civisme,
presentant un pressupost per import de 4.890,00 € sense IVA i 1.026,90 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 5.916,90 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa d’ampliació del servei d’informació ambiental en el marc de la
segona fase de la campanya +Vila-seca +Civisme per import de 5.916,90 € (IVA inclòs), a
càrrec de la partida 2014.13.17200.21000 AD-30181 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Lavola 1981 SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
8.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
- SOL·LICITUD DE LA SRA. E. M. C. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL C. BONS AIRES, 11 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. E. M. C. de llicència de primera ocupació de la construcció
d’un habitatge al c. Bons Aires, núm. 11 de Vila-seca, així com l’informes emesos al
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respecte, 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 Sra. E. M. C. la llicència municipal de primera ocupació de la
construcció d’un habitatge al c. Bons Aires, 11 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 637710 de data 03.03.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

747,50 €

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

747,50 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:
0€
8.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIAN-A.A
ÇA.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. E. M. C. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE AL C. BONS AIRES,
NÚM. 11 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 a la Sra. E. M. C., el retorn de la fiança dipositada per la
construcció d’un habitatge al c. Bons Aires, 11 de Vila-seca, per import de
1.495,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

8.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL CASC ANTIC.
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. E. M. C. del pagament de la subvenció concedida,
per la construcció d’un habitatge al c. Bons Aires, núm. 11 de Vila-seca, d’acord amb la
llicència municipal núm. 652/08, concedida per la Junta de Govern Local de data 29 de
desembre de 2008.
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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 emès per l’arquitecte municipal i per l’interventor municipal, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER- Convalidar la concessió de la subvenció per import de 3.005,06€ atorgada en
data 29 de desembre de 2008 a la Sra. E. M. C. i aprovar la seva justificació d’acord amb
la documentació que s’acredita en l’expedient, per tal de procedir al seu pagament amb
càrrec a la partida 2014.13.15200.48900 ADO-29190 del pressupost municipal, per
complir els requisits indicats a les bases de concessió i ajuts destinats a la rehabilitació
d’habitatges al nucli antic de Vila-seca, aprovades per l’Ajuntament Ple en data 27 de
setembre de 1996.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

8.7
APROVACIÓ, SI ECDAU, DE REVISIÓ DE PREUS DE LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE
NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE LA PLATJA, RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS,
GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I TRANSPORT DELS RESIDUS DEL MUNICIPI.

Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 11 de desembre de
2014 (RE 7584) pel Sr. E. D. E., en representació de l’empresa URBASER, SA, que és
l’empresa adjudicatària del contracte del servei de neteja viària, neteja de la platja,
recollida de residus municipals, gestió de la deixalleria i transport de residus del municipi
de Vila-seca, en què sol·licita l’aplicació de la fórmula de revisió de preus corresponent a
l’any 2014.
Atesa la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
l’adjudicació contracte abans esmentat, i d’acord amb allò que disposen la clàusula cinquena
del contracte administratiu, i l’article 103, següents i concordants del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, que és aplicable en virtut d’allò que preveu la disposició
transitòria primera 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.
Per acord de data 25 de juliol de 2008, l’Ajuntament-Ple va resoldre adjudicar el contracte
dels serveis públics de neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus municipals,
gestió de la deixalleria i transport dels residus del municipi de Vila-seca, a l’empresa
URBASER SA per un import anual de 3.429.256,64 € (IVA inclòs), amb una reducció pel
primer any del 80,058 % del cànon, segons la proposta presentada de millores financeres
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lligades a la progressivitat en els costos d’explotació dels serveis i en les amortitzacions
de les diverses inversions realitzades en el marc de la concessió.
Atesa la clàusula 30.3 del Plec Administratiu i el Pacte Vuitè del Contracte, referent a
l’amortització anticipada de les inversions, s’ha aprovat avançar, anticipadament, a
l’empresa concessionària els següents imports:
•
•
•
•
•

Junta de Govern Local de 1 de desembre de 2008: amortització de 2M€ (IVA
inclòs).
Junta de Govern Local de 30 de març de 2009: eliminació de la construcció del
centre d’operacions per a la gestió del servei de recollida de residus municipals i
del centre logístic municipal, de l’àmbit de la concessió.
Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 26 de juny de 2009: amortització de
352.675€ (IVA inclòs), i adjudicació de la compra de 65 contenidors EASY a
amortitzar durant la vigència del contracte.
Junta de Govern Local de 27 d’agost de 2012: amortització de 1.950.794,05€ (IVA
inclòs), en concepte de les inversions pendents en maquinària i contenidors
Junta de Govern Local de 27 d’agost de 2012: amortització de 1.950.794,05€ (IVA
inclòs), en concepte de les inversions pendents en maquinària i contenidors
realitzades en el marc de la concessió

Vistos els informes emesos per l’Àrea de Serveis Públics i per la Intervenció Municipal de
Fons, i vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local que, fent ús de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el següent quadre justificatiu del nou import anual (amb efectes 1 de
gener de 2014) del servei de neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus
municipals, gestió de la deixalleria i transport dels residus del municipi de Vila-seca:

Servei

Import anual 2014
(10% IVA inclòs)

Import mensual 2014
(10% IVA inclòs)

Neteja viària + ampliació Pati del Colomí
Recollida de residus i gestió deixalleria fixa i mòbil
Neteja de platges
Recollida de voluminosos
Vigilància i control ambiental

1.564.737,53€
1.188.889,59€
199.882,10€
106.161,26€
74.169,88€

130.394,79€
99.074,13€
16.656,84€
8.846,77€
6.180,82€

TOTAL 2014
3.133.840,36€
261.153,35€
El nou import anual suposa un increment de 116.942,44€ respecte a la facturació
presentada, actualment, pel concessionari municipal.
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SEGON. Que sigui reconeguda la quantitat de 107.197,23€ (IVA inclòs) en concepte
d’endarreriments, des de l’1 de gener al 30 de novembre de 2014, i que es troba
detallada en la següent taula:

Servei
Neteja viària + ampliació
neteja Pati del Colomí
Recollida residus i gestió
deixalleria fixa i mòbil
Neteja platges
Recollida voluminosos
Vigilància
i
control
ambiental

TOTAL

Import revisat i aplicant el
Import facturat
pla de finançament pel 2014
gener-novembre 2014
gener-novembre 2014
(IVA inclòs)
(IVA inclòs)

Diferencial
gener-novembre
2014
(IVA inclòs)

1.380.826,37€

1.434.342,73€

53.516,36€

1.049.254,91€

1.089.815,46€

40.560,55€

176.327,80€
93.651,03€

183.225,26€
97.314,49€

6.897,46€
3.663,46€

65.429,65€

67.989,05€

2.559,40€

2.765.489,76€

2.872.686,99€

107.197,23€

TERCER.- Notificar el present acord a l'empresa URBASER, SA, a la Intervenció Municipal
i a l’Àrea de Serveis Públics.
8.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA EN
L’ÀMBIT DEL RAVAL DE LA MAR.
Per acord de data 25 de juliol de 2008, l’Ajuntament-Ple va resoldre adjudicar el contracte
dels serveis públics de neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus municipals,
gestió de la deixalleria i transport dels residus del municipi de Vila-seca, a l’empresa
URBASER SA per un import anual de 3.429.256,64 € (IVA inclòs), amb una reducció pel
primer any del 80,058 % del cànon, segons la proposta presentada de millores financeres
lligades a la progressivitat en els costos d’explotació dels serveis i en les amortitzacions
de les diverses inversions realitzades en el marc de la concessió.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics d’aquest Ajuntament de Vila-seca en data
17 de desembre de 2014, en relació a l’ampliació per part de l’empresa URBASER, SA, del
servei de neteja viària corresponent al nou vial del Raval de la Mar, com a conseqüència del
notable increment del pas de vianants i de l’augment de la superfície objecte de neteja
viària, des de la seva posta en servei, el mes de juliol de 2013.
Per tot això es proposa l’ampliació a 1 peó per a l’escombrat manual amb vehicle tipus
PORTER
i el servei d’escombrat mecanitzat amb 1 maquinista amb màquina
escombradora, que fan un total anual de 18.426,78 €. Amb aquesta ampliació, efectiva a

59

partit de l’1 de gener de 2015, la despesa anual corresponent al Servei de Neteja Viària, que
presta l’empresa URBASER SA, passarà a ser de 1.583.164,31€ (IVA inclòs).
Atesa l’aplicació de la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars i les
clàusules 14.5.1 i 14.5.2 del plec de prescripcions tècniques que regeixen l’adjudicació
contracte abans esmentat i que regulen l’ampliació del contracte, i d’acord amb els
paràmetres de l’article 163, següents i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, que és aplicable en virtut d’allò que preveu la disposició transitòria primera 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.
Vist la oferta econòmica presentada per l’empresa URBASER, SA, vist l’informe de la
Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local fent ús de les competències
delegades per Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar el nou import anual (amb efectes 1 de gener de 2015) del servei de
neteja viària, de Vila-seca, que realitzarà l’empresa Urbaser SA:
Neteja viària + ampliació Pati del Colomí (preus 2014, amb
reducció del cànon segons oferta 98,187%)

Ampliació servei neteja viària Raval de la Mar (preus

1.564.737,53€/any, IVA inclòs
18.426,78€/any, IVA inclòs

2014)

TOTAL ANUAL NETEJA VIÀRIA 2014 (amb efectes 1 de

1.583.164,31€/any, IVA inclòs

gener de 2015)

SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa Urbaser SA, al departament de serveis
públics i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

8.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSESSORIA LABORAL DE
L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS QUE EN
DEPENEN.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19/11/14 es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives, Econòmiques i Tècniques que donen caràcter legal al
procediment negociat sense publicitat, en règim de tramitació ordinària, convocat per a la
contractació dels serveis de gestió i assessoria laboral de l’Ajuntament de Vila-seca i dels
organismes autònoms administratius que en depenen, per un període de dos anys (20152016). Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
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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.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 3 de desembre de 2014 va acordar
requerir a ACO-GEST i ASSOCIATS, S.L, per tal que presentés la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i efectués la constitució de la garantia definitiva per import de
2.720,00 € equivalent al 5% del valor d’adjudicació, l’Iva exclòs.
Vist que per part de l’entitat ACO-GEST i ASSOCIATS, S.L s’ha presentat la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a ACO-GEST i ASSOCIATS, S.L (CIF B43520527), el contracte de prestació de serveis de gestió i assessoria laboral de
l’Ajuntament de Vila-seca i dels organismes autònoms administratius que en depenen
(Exp. Gov. 643/14), anys 2015 i 2016, pel preu de 54.400,00 € (sense IVA) de principal,
més 11.424,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 65.824,00 € (IVA inclòs), pel total
dels dos anys de vigència del contracte (E 2015 Crèdit Subordinat).
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la
garantia definitiva, per un import de 2.720,00 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, i comunicar-ho a la Intervenció Municipal de Fons.
SISÈ. Facultar a l’Alcaldia Per a la signatura de quants documents siguin necessaris per
a la formalització del present acord.
8.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ ANUAL, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
A LA FUNDACIÓ PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025, SEGONS CONVENI.
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La Comissió de Govern de 18 de febrer de 2002 va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, consistent en fer una
aportació anual en concepte d’ajuda econòmica destinada al compliment de les finalitat
d’interès generals pròpies de la Fundació.
Vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’ aportació anual de 3.000,-euros corresponent a l’exercici de 2014,
amb càrrec a la partida 14 92400 48900, del pressupost municipal, d’acord al conveni
vigent signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Abadia de Montserrat 2025.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.000.- € amb càrrec a la partida 14 92400
48900 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Donar conformitat als justificants presentats per la Fundació Abadia de
Montserrat, mitjançant factures, per un import de 3.246,70 € (IVA inclòs), com a justificants
de l’aportació concedida a la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, segons conveni.
QUART.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.000,00 € , a càrrec de la partida 14
92400 48900 ADO 30503 del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

8.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ I PAGAMENT DE LA
3A CERTIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE JOVES “CARRETERA I MANTA 2014”.
Vist el programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta” corresponent a l’any 2014.
Atès que es tracta de realitzar unes activitats adreçades al lleure i la formació dels
col·lectius de joves dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou.
Atesos els preus públics que figuren al peu de cadascuna de les activitats en el programa
que s’incorpora a l’expedient i aprovats en anterior acord de Junta de Govern Local de
data 26 de febrer de 2014.
Atès que en aquesta anualitat, el gestor del programa ha estat l’Ajuntament de Salou el
qual ha presentat la relació de despeses per la realització de les diferents activitats i la
distribució d’aquestes entre els ajuntaments participants.
Vist l’import de la 3a. certificació i trobant-la conforme, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la tercera certificació rebuda de l’Ajuntament de Salou, corresponent
a les activitats del programa “Carretera i Manta 2014” i que conté la part proporcional
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corresponent a l’Ajuntament de Vila-seca, en base al nombre d’inscrits en cada activitat,
per l’ import de 5.988,94 €.
Aquesta certificació s’aprova a càrrec de la partida 14 33700 22606
pressupost de l’exercici de 2014.

DO 30504 del

SEGON.Aprovar el pagament de la tercera certificació de l’Ajuntament de Salou,
gestor anual del programa per l’exercici de 2014.
8.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LES
ACTIVITATS DEL PROGRAMA “CARRETERA I MANTA 2015”.
Vist el programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta” corresponent al proper any
2015.
Atès que es tracta de realitzar unes activitats adreçades al lleure i la formació dels
col.lectius de joves dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou.
Atès que finalitza el dia 31 de desembre de 2014, la gestió del programa que ha realitzat
l’Ajuntament de Salou, amb l’assumpció de la despesa total i distribució de la part
proporcional a cada municipi amb relació al nombre dels participants.
Atès el pressupost total màxim de 104.022,52,-€ que correspon a la gestió anual del
programa, que segons el conveni vigent.
Vist l’informe de costos de les activitats programades on es posa de manifest el cost del
servei i la proposta de preu públic a aportar per l’usuari.
Atès que existeixen raons socials, culturals i d’interès públic, que aconsellen fixar preus
per sota del límit del cost del servei de conformitat amb allò que disposa l’article 44 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar els preus públics que figuren a l’annex adjunt, corresponents a les
activitats del programa Carretera i Manta 2015..
SEGON.-

Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8.13
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER A 2015, ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE VILA-SECA, SALOU I CAMBRILS PEL PROGRAMA D’ACTIVITATS
“CARRETERA I MANTA”.
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Durant l’any 2015 els Ajuntaments de Vila-seca, Salou i Cambrils han programat
conjuntament unes 30 activitats culturals, formatives, esportives, lúdiques i d’educació en
el lleure adreçades als joves de 14 a 29 anys dels tres municipis, que es formalitzaran
mitjançant la signatura d’un conveni.
Aquest conveni té per objectiu reforçar la coordinació i establir una sistemàtica en
l’organització de noves edicions del programa “Carretera i Manta”, així com per a
possibilitar altres iniciatives conjuntes
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni Carretera i Manta, de col·laboració entre els Ajuntaments
de Cambrils, Salou i Vila-seca per a la realització d’activitats conjuntes destinades als
joves, per a l’any 2015.
SEGON.- Aprovar una despesa màxima per import de 104.022,52,- € per a l’exercici
2015, si bé aquesta despesa resta subordinada a l’autorització, mitjançant l’aprovació
definitiva del respectiu pressupost.
TERCER.- Aprovar que la gestió del programa conjunt Carretera i Manta 2015, la realitzi,
continuant la rotació establerta al conveni, l’Ajuntament de Vila-seca.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de tots aquells
documents necessaris per a la formalització d’aquest acord.
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,

La presidenta,

Adolf Barceló Barceló

Manuela Moya Moya
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