ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8
DE SETEMBRE DE 2015
Acta núm. 31
ASSISTENTS:
NEUS LLOVERAS MASSANA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS CARBONELL
ARIADNA LLORENS GARCIA
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
MARTA DA PENA GÓMEZ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
TRESORERA
PILAR TENA CASABÓN
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD MARTÍ FIGUERAS ALBÀ,
JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, i la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL i la Sra.
NÚRIA BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF.
La reunió s’efectua en primera convocatòria.

I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les
comissions respectives, s’adopten els acords següents:
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
1.

FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 D’AGOST DE 2015.

S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària del dia 8
d’agost de 2015.
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2.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 000023/15UES, CONTRA L’EMPRESA AMB NIF: B-66148792 PER OBRIR
L’OFICINA IMMOBILIÀRIA SENSE LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA
AL CARRER EL GRECO, NÚM. 21 BXS.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. ARXIVAR l’expedient sancionador 23/15-UES contra l’empresa amb
NIF: B-6614879-2, doncs aquesta ha donat compliment als requeriments de
legalització de l’activitat d’oficina immobiliària del C. EL GRECO, NÚM. 21, Bxs.
dins el termini establert i abans de la resolució definitiva del present expedient
sancionador.
SEGON. Notificar aquesta resolució al Sr. amb NIF: B-6614879-2, i al servei de
Recaptació.”
3.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ
DE
L’EXPEDIENT
SANCIONADOR
NÚM.
000024/2015-UES, CONTRA EL REFUGI DEL GOS, SLU, AMB
NIF: B-66132481 PER MANCA DE LLICÈNCIA PER EXERCIR
L’ACTIVITAT DE RESIDÈNCIA CANINA AL CAMÍ ESCALONS.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR una sanció de 5.001 euros (CINC MIL UN EUROS)
contra l’empresa amb NIF: B-6613248-1, per exercir l’activitat de residència
canina al CAMI ESCALONS sense cap llicència municipal.
SEGON. Adjuntar la carta de pagament.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’empresa amb NIF B6613248-1, i al
servei de Recaptació.”
4.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ
DE
L’EXPEDIENT
SANCIONADOR
NÚM.
000027/2015-UES, CONTRA LA PERSONA AMB NIF: X9263168-X,
PER INFRACCIÓ HORÀRIA AL SEU ESTABLIMENT DE BAR DEL
CARRER DEL DOCTOR FLEMING, NÚM. 32, BXS.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR una sanció de 1.501 euros (MIL CINC-CENTS UN
EUROS) a la persona amb NIF: X-9263168-X, per incompliment d’horari de
tancament de l’activitat de bar al C. del DOCTOR FLEMING, núm. 32, bxs.
SEGON. Adjuntar la carta de pagament.
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TERCER. Notificar aquesta resolució al senyor amb NIF: X9263168-X, i al
servei de Recaptació.”
5.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ
DE
L’EXPEDIENT
SANCIONADOR
NÚM.
000041/2015-UES, CONTRA L’EMPRESA AMB NIF: B-59962803,
PER MANCA DE LLICÈNCIA A LA RAMBLA PRINCIPAL, NÚM.
58.

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR una sanció de 1.501 euros (MIL CINC-CENTS UN
EUROS) per a resoldre l’expedient sancionador 000041/2015-UES contra
l’empresa amb NIF: B-5996280-3, per manca de llicència per exercir l’activitat
de bar restaurant a la RBLA. PRINCIPAL, núm. 58.
SEGON. Adjuntar la carta de pagament.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’empresa amb NIF: B5996280-3, i al
servei de Recaptació.”
6.

UNITAT
DE
GESTIÓ
D’EXPEDIENTS
SANCIONADORS.
RESOLUCIÓ
DE
L’EXPEDIENT
SANCIONADOR
NÚM.
000042/2015-UES, CONTRA LA PERSONA AMB NIF: 47633106-Z,
PER INFRACCIÓ HORÀRIA A L’AV. DE VILAFRANCA DEL
PENEDÈS, NÚM. 54. (BAR TENERIFE)

S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. IMPOSAR una sanció de 1.501 euros (MIL CINC-CENTS UN
EUROS) a la persona amb NIF: 47633106-Z, per l’expedient sancionador
000042/2015-UES, per infracció horària del BAR TENERIFE, de l’AV. de
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, núm. 54.
SEGON. Adjuntar la carta de pagament.
TERCER. Notificar aquesta resolució a la persona amb NIF: 47633106-Z, i al
servei de Recaptació.”
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
7.

RECURSOS HUMANS. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ I LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS, EN EL MARC
DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2015, ADREÇAT A
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PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (EMO/244/2015, DE 29 DE JULIOL).
S’aprova per unanimitat dels assistents.
“PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució
EMO/244/2015, de 29 de juliol, publicada al DOGC 6929, de 6 d’agost de 2015,
l’atorgament de subvencions en el marc del Programa Treball i Formació.
SEGON. Les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el
Programa Formació i Treball PIRMI 2015, i desenvolupar els treballs de
caràcter públic i interès social es concreten en els projectes següents:
1.

Treballs complementaris de suport a la Unitat de Serveis Municipals:

5 Oficials paleta, 5 Operaris USM i 2 Operaris Neteja Viària. En total 12
contractes. Impulsat pel servei de Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment Ciutat.
2.

Campanya de millora de les instal.lacions dels mercats municipals:

2 Operaris/àries. Impulsat pel Servei de Promoció Econòmica i Turisme.
TERCER. Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una
durada de sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja . El Servei
d’Ocupació de Catalunya finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim
de 850€ mensuals més import corresponent a les pagues extres durant sis
mesos. Aquest import correspon al salari base i les pagues extraordinàries
corresponents, i s’incrementarà amb les despeses de cotització empresarial
que correspongui. Cada treballador contractat haurà de realitzar dos mòduls de
formació per a l’ocupació tranversal d’entre 20 i 30 hores.
QUART. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la
realització de les accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes,
per tots els contractats en el marc del Programa Treball i Formació 2015 PIRMI,
dels dos mòduls de formació per a l’ocupació transversal, d’entre 20 i 30 hores
per cada persona participant, com a centre acreditat i homologat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a
l’IMET la part de la subvenció corresponent a al cost de les accions formatives
d’acord amb els imports màxims que estableix en la base 7 de l’Ordre
244/2015, de 29 de juliol, que seran com a màxim de 3€/hora/participant
inclosa la despesa d’assegurança d’accidents obligatòria de les persones
participants en la formació.
CINQUÈ. El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma
següent:
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14 treballadors
•
Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues extraordinàries)
5.949,96 €/treballador: ...................................................................... 83.299,44 €
•
Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 8 dies
De salari per cada any de servei) 113,33€/treballador: ...................... 1.586,62 €
•

Cost Seguretat social ................................................................ 31.118,28 €

•

Cost Paga Productivitat (344,55€) .............................................. 4.823,70 €

•
Cost Formació aproximat 3€/hora/participant + assegurança
(depenent tipus de formació) .............................................................. 1.260,00 €
•
Vestuari laboral i EPI’s
(14 treballs d’ofici per 80 € vestuari i 75€ EPI’s persona) ........................ 2.170 €
•

Revisió Mèdica personal oficis 38€/revisió ......................................... 532 €

•

Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat
........................................................................................................ 10.000 €
Concepte

Sous
Indemnització
Seguretat Social
Formació
Paga Productivitat
Vestuari laboral i EPI’s
Revisió Mèdica
Materials
Total

Cost
Total
83.299,44 €
1.586,62 €
31.118,28 €
1.260,00 €
4.823,70 €
2.170,00 €
532,00 €
10.000,00 €

Subvenció
sol·licitada
83.299,44 €
0
31.118,28 €
1.260,00 €
0
0
0
0

Aportació
Municipal

134.790,04 €

115.677,72 €

19.112,32 €

0
1.586,62 €
0
0
4.823,70 €
2.170,00 €
532,00 €
10.000 €

Algunes de les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 28 de novembre i
la resta com a màxim el 30 de desembre de 2015, l’import dels costos que
tenen aportació municipal aplicables al Pressupost 2015 són els següents:
•

Els import dels sous, Seguretat Social, formació i assegurança de la
formació, que són les actuacions i despeses subvencionables, es
tramitarà la corresponent modificació del Pressupost 2015 per incorporar
l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de manera que es
consignarà un codi comptable específic per cada concepte per mantenir
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un sistema de comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que
regula la subvenció. En el Pressupost 2016 s’incorporaran les partides
que correspongui.
•

El cost de la indemnització per finalització de contractació com a màxim
29/06/2016 i de la paga de productivitat anirà a càrrec de les partides de
sou i salari de cada servei que s’habilitin a tal efecte en el pressupost
2016, segons el detall següent:

- Sous i salaris de Promoció Econòmica ......................... 915,76 €
- Sous i salaris USM ..................................................... 5.494,56 €

•

El cost del vestuari laboral i EPI’s anirà a càrrec de les partides del
pressupost 2015 següents:
10.4312.21202 ........................ 310,00 €
52.1530.21300 ..................... 1.860,00 €

•

El cost del material del Projecte Campanya de Manteniment ciutat,
equipaments municipals i suport a les activitats festives estivals anirà a
càrrec de la partida del pressupost 2015 següent:
52.1533.21000 ................... 10.000,00 €

•

El cost de les revisions mèdiques dels treballadors personal d’Ofici anirà a
càrrec de la partida del pressupost 2015 següent:
04.9202.2270601.......................... 532 €

L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries
per fer front als costos generats pel Programa Treball i Formació PIRMI 2015
que tinguin repercussió en el Pressupost Municipal 2016.
SISÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i per
formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció en el
marc del Programa Treball i Formació PIRMI 2015 (EMO/244/2015, de 29 de
juliol) fins i tot per modificar i concretar els programes per desenvolupar el
treball de caràcter públic i interès social, adaptant-los a la preassignació
establerta pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al municipi de Vilanova i la
Geltrú.
SETÈ. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.”
VUITÈ. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”
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Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, la secretària
accidental.

Neus Lloveras Massana

Marta Da Pena Gómez
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