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

DATA:
LLOC:
HORARI:

23 d’abril de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

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

Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

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 16 D’ABRIL DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 16 d’abril de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A.M. B. M., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat a la plaça de les Creus, núm. 10, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2012, de l’habitatge
situat a la plaça de les Creus, núm. 10, propietat del Sr. A. M. B. M. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DEL CÀNON PEL DRET DE SUPERFÍCIE D’UN CENTRE D’OCI
FAMILIAR, A NOM DE PORT HALLEY SL, EXERCICI 2011
Vista la sol·licitud presentada per PORT HALLEY SL ( Registre d’entrada núm. 1475, del
2 de març de 2012), en la qual demana el fraccionament en el pagament del cànon
corresponent al dret de superfície d’un centre d’oci familiar a l’Av. Alcalde Pere Molas, de
Vila-seca, corresponent a l’exercici 2011, liquidació 510714 i d’import de 281.651 €.
I atesa la proposa formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a PORT HALLEY SL el següent fraccionament en el pagament del
cànon pel dret de superfície d’un centre d’oci familiar corresponent a l’exercici 2011,
liquidació 510714, i d’import 281.651 € de principal, més els interessos corresponents, a
ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària amb data límit següents:
VENCIMENT
•
•

05-10-2012
05-11-2012

IMPORT FRACCIONAT
96.219,18 €
96.538,12 €
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•

05-12-2012

96.846,80 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012018.

La Junta de Govern Local resta assabentada del Decrets de l’Alcaldia de data 29 de març
de 2012, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2012018 per un import de
184.918,31 euros.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9 CORRESPONENT A LES OBRES DE
RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ
DEL NUCLI ANTIC DE VILA-SECA, SECTOR C2.
Vista la certificació de referència, corresponent a les obres de renovació i millora de les
xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica 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. 9 de les obres de “Renovació i millora de
les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, àmbit Sector
C2 de Vila-seca”, realitzades per l’empresa AGROVIAL, SA, per un import sense IVA de
114.800,34 € , i 20.664,06 € en concepte d’IVA que fa un total de 135.464,40 € IVA
inclòs.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15100.61903 O-6546
del pressupost municipal.

B) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 11 DELS TREBALLS
D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES DE TIPUS ESFÈRIC DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE VILA-SECA (1A. FASE), A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2011, d’adjudicació dels
treballs d’adequació de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca
(1a .Fase).
Vista la certificació núm. 11 presentada per SATEM, en qualitat d’adjudicatària d’aquests
treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica 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 als treballs d’adequació
de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca (1a Fase) realitzats
per SATEM, per un import de 71.180,42 € sense IVA, 12.812,48 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 83.992,90 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 O-6517
del pressupost municipal.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DOS EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A SANT JORDI REAL STATE SL PER
ORDENAR L’ARRANJAMENT DEL REMAT DE LA CANTONERA DE L’ENVÀ PLUVIAL
DE PLACA ONDULADA A L’EDIFICI SITUAT AL C. MOSSEN LLUIS BATLLE, 5.
Vista l’ordre d’execució dictada per la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2012
en l’expedient núm. 758/2011 d’ordre d’execució dictada a SANT JORDI REAL STATE
SL de Vila-seca, per ordenar l’arranjament del remat de la cantonera de l’envà pluvial de
placa ondulada a l’edifici situat al c. Mn. Lluís Batlle, 5.
Vist que transcorregut el termini atorgat no s’ha donat compliment a la indicada ordre
d’execució.
Vist l’informe tècnic en el qual es valoren les actuacions a realitzar en supòsits d’execució
subsidiària en 600 €, sense perjudici de la liquidació definitiva que resulti.
Atès allò establert a l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme, i a l’art. 98 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011 correspon a la
Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i atesa la proposta formulada per la
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Ponència Tècnica d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Acordar, de conformitat amb l’article 98 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
l’execució subsidiària dels treballs d’arranjament del remat de la cantonera de l’envà
pluvial de placa ondulada a l’edifici situat al c. Mn. Lluís Batlle, 5.
SEGON: Advertir a l’interessat que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic
obrant en l’expedient en 600 € sense perjudici de la liquidació definitiva.
TERCER. Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i en el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes.
QUART. Notificar el present acord a SANT JORDI REAL STATE SL.

B) EXPEDIENT TRAMITAT PER APROVAR L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA NETEJA
DE LA FINCA SITUADA AL CARRER MARCOS REDONDO, 16-18
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 19 de juliol de 2011 es va incoar expedient
d’ordre d’execució dictada per a ordenar a la Sra. T. M. J. l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar el terreny situat al carrer Marcos Redondo, 16-18 en les
condicions de salubritat i neteja legalment exigibles.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en data 1.000 €, en què es constata que no
s’ha procedit a la neteja de la finca de referència.
Vist l’informe tècnic en el qual es valoren les actuacions a realitzar en el supòsit
d’execució subsidiària en 1.000 €, per a la neteja de l’esmentat terreny sense perjudici de
la liquidació definitiva que resulti.
Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i a l’art. 98 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011, correspon a la
Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Acordar, de conformitat amb l’article 98 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
l’execució subsidiària dels treballs de neteja de la finca situada al carrer Marcos Redondo,
16-18 del terme municipal.
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SEGON: Advertir a l’interessat que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic
obrant en l’expedient en 1.000 €, per a la neteja de l’esmentat terreny sense perjudici de
la liquidació definitiva.
TERCER. Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en 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.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS 147/2012.

Atès el recurs ordinari núm. 147/2012, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Tarragona, interposat per TELEFONICA TELECOMUNICACIONES
PUBLICAS SAU 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. Comparèixer en el recurs ordinari núm. 147/2012, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’advocat i
funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics, Sr. Alfred ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 551 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT PER A
LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS COMPACTADORS DE LLAUNES DE
BEGUDES AL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa BLIPVERT TARRAGONA per a la instal·lació durant la
temporada d’estiu de l’any 2012 de 22 contenidors de llaunes de begudes al nucli urbà de
la Pineda, ubicats en el mateixos punts que en temporades anteriors.
Vistos els Convenis subscrits des de l’any 2000 entre l’Ajuntament de Vila-seca i
l’empresa BLIPVERT TARRAGONA per a la instal·lació de contenidors de llaunes de
begudes al municipi han donat al llarg dels anys resultats satisfactoris pel que fa a
quantitats recollides, fet que demostra que la població és conscient i sensible als
beneficis ambientals que es poden obtenir de la recollida selectiva d’aquesta tipologia de
residus.
Atès que des de l’any 2009, l’Ajuntament de Vila-seca disposa d’un nou sistema de
recollida de residus municipals que, entre d’altres millores, ha suposat un increment del
nombre de punts per a la recollida selectiva, un augment de la capacitat dels contenidors i
un servei més proper al ciutadà, amb diverses bateries de contenidors en cadascun dels
carrers de la Pineda.
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Per tot això i atès en aquests darrers temps s’ha constatat que es poden assolir els
objectius de l’esmentat Conveni mitjançant l’aplicació d’altres mitjans, com és el nou
sistema de recollida de residus municipals, s’ha previst que aquest any 2012 sigui el
darrer any de vigència del Conveni, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni subscrit amb l’empresa BLIPVERT TARRAGONA un últim
any més, en els mateixos termes i condicions que el signat l’any 2000.
SEGON. Autoritzar la instal·lació, durant els mesos de juny a octubre de 2012, dels 22
contenidors compactadors de llaunes a l’empresa BLIPVERT TARRAGONA, de
temporades anteriors, tenint en compte que els que s’instal·lin al nucli de la Pineda no
podran ubicar-se al costat mar del passeig de Pau Casals i si al costat muntanya.
TERCER. Un cop transcorregut aquest darrer any de vigència del Conveni, és a dir,
l’any 2012, l’empresa haurà de retirar definitivament els 22 contenidors per a la llaunes i
restablir la via pública afectada.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’IL·LUMINACIÓ
DEL PORTAL DE SANT ANTONI.
Vistes les obres d’arranjament de les xarxes d’instal·lacions al nucli antic de Vila-seca,
s’hauria de procedir a la millora de l’enllumenat del Porta del Sant Antoni de Vila-seca.
Tenint en compte el pressupost presentat per l’empresa Satem, per import de 818,54 € sense
IVA i 147,34 € en concepte d’IVA, que fan un total de 965,88 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Satem, així com els informes emesos pel cap dels
serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència
de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.15100.61903 D-6551 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi
Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Satem, el contracte menor d’obres per la il·luminació del Portal
de Sant Antoni de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 818,54 € sense IVA i
147,34 € en concepte d’IVA, que fan un total de 965,88 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 965,88 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2012.13.15100.61903 D-6551 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Satem, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
TAXI.
Vista la sol.licitud presentada pel Sr. J. M. H. A., amb DNI 39710040B, on sol.licita la
transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 15, conjuntament amb el vehicle
matrícula 5757 HDH adscrit a la mateixa, de la qual és titular el Sr. J. R. P..
Atès que el Sr. J. M. H. A. reuneix les condicions que determinen tant la Llei 19/2003, de
4 de juliol, del taxi, com l’article 23 del Reglament del Servei urbà de taxi del municipi de
Vila-seca.
Vista la documentació presentada pel peticionari, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Autoritzar la transmissió al Sr. J. M. H. A. de la llicència municipal de taxi núm.
15, de la qual era titular el Sr. J. R. P., conjuntament amb el vehicle adscrit a la mateixa,
matrícula 5757 HDH, un cop comprovat que es reuneixen les condicions establertes en la
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, així com les que figuren a l’article 23 del Reglament
del Servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 340,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 511231), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Servei Territorial de Transports del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a
l’agrupació de Radio Taxi del municipi.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA PER
L’EXERCICI DE 2012, A L’ASSOCIACIÓ DE VEINS COLOMÍ PARK PEL
FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de Veïns Colomí Park de
Vila-seca en la qual demana la concessió de la subvenció ordinària per a l’exercici de
2012.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons
i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir una subvenció ordinària a l’Associació de Veïns Colomí Park de
Vila-seca de 1.500,00 € per afrontar les despeses derivades del seu funcionament i la
realització de les activitats i actes ordinaris, que tenen programats per l’any 2012, a
càrrec de la partida 2012 14 92400 48900 651 R.C.6529.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a l’aportació de justificants per un
import igual o superior a la subvenció concedida.
TERCER.- El termini per a justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de novembre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
En tots els actes i celebracions que faci l’entitat, s’hi haurà de fer constar la col·laboració
de l’Ajuntament.
QUART.- Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Es lliuraran conjuntament amb
una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de
la subvenció a la Secretaria de la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA, PER
L’EXERCICI DE 2012, A L’ASSOCIACIÓ DE VEINS MIRAMAR LES ILLES PEL
FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de Veïns Miramar - Les Illes
de Vila-seca en la qual demana la concessió de la subvenció ordinària per a l’exercici de
2012.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons
i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir una subvenció ordinària a l’Associació de Veïns Miramar Les Illes de
Vila-seca de 1.500,00 € per afrontar les despeses derivades del seu funcionament i la
realització de les activitats i actes ordinaris, que tenen programats per l’any 2012, a
càrrec de la partida 2012 14 92400 48900 651 R.C. 6531.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a l’aportació de justificants per un
import igual o superior a la subvenció concedida.
TERCER.- El termini per a justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de novembre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
En tots els actes i celebracions que faci l’entitat, s’hi haurà de fer constar la col·laboració
de l’Ajuntament..
QUART.- Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Es lliuraran conjuntament amb
una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de
la subvenció a la Secretaria de la Comissió Informativa de Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA, PER
L’EXERCICI DE 2012, A L’ASSOCIACIÓ DE VEINS LA FORMIGA PEL
FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT.
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Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de La Formiga de Vila-seca
en la qual demana la concessió de la subvenció ordinària per a l’exercici de 2012.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons
i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir una subvenció ordinària a l’Associació de Veïns La Formiga de Vilaseca de 1.500,00 € per afrontar les despeses derivades del seu funcionament i la
realització de les activitats i actes ordinaris, que tenen programats per l’any 2012, a
càrrec de la partida 2012 14 92400 48900 651 R.C.6527.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a l’aportació de justificants per un
import igual o superior a la subvenció concedida.
TERCER.- El termini per a justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de novembre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
En tots els actes i celebracions que faci l’entitat, s’hi haurà de fer constar la col·laboració
de l’Ajuntament.
QUART.- Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Es lliuraran conjuntament amb
una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de
la subvenció a la Secretaria de la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
6.4
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DE
CONCESSIÓ
D’UNA
SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA PER LA FESTA POPULAR DELS BLOCS SANT ESTEVE PER
L’EXERCICI DE 2012.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de La Formiga de Vila-seca
en la qual demana la concessió de la subvenció extraordinària per la festa popular dels
blocs Sant Esteve per l’exercici de 2012.
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Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons
i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir una subvenció extraordinària a l’Associació de Veïns La Formiga de
Vila-seca de 1.500,00 € per afrontar les despeses derivades de la festa popular dels blocs
Sant Esteve per l’exercici de 2012, a càrrec de la partida 2012 14 92400 48900 651
R.C.6528.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a l’aportació de justificants per un
import igual o superior a la subvenció concedida.
TERCER.- El termini per a justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de novembre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
En tots els actes i celebracions que faci l’entitat, s’hi haurà de fer constar la col·laboració
de l’Ajuntament..
QUART.- Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Es lliuraran conjuntament amb
una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de
la subvenció a la Secretaria de la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DEL 80% DE LA
SUBVENCIÓ ORDINÀRIA, PER L’EXERCICI DE 2012, CONCEDIDA A L’AA.VV.
SANTA MARIA DE LA PINEDA.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de març de 2012 va
acordar la concessió d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’AVV Santa Maria de
la Pineda per l’exercici de 2012.
Atès que a l’Associació de Veïns Santa Maria de La Pineda, se li va concedir, mitjançant
acord de Junta de Govern Local de data 26 de març de 2012, una subvenció per import
de 6.300,- €, vista la sol·licitud on demana una bestreta del 80% de la totalitat de la
subvenció concedida i a la vista de les activitats que han de realitzar i vist el dictamen
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emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’ Associació de Veïns Santa Maria de La Pineda una bestreta del
80% de la subvenció concedida per un import de 5.040,00 €, per a la realització de les
activitats programades amb càrrec a la partida 2012 14 92400 48900 651 ADORC 6532
del pressupost municipal. Transcorregut el termini de justificació de la subvenció 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.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’ interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
CONTRACTIN PERSONES ATURADES QUE HAGIN PARTICIPAT EN EL PROCÉS
FORMATIU DEL PLA DE DINAMITZACIÓ LABORAL 2012.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL, d’incentiu
per a la contractació 14 treballadors durant cinc mesos (6 treballadors a jornada
complerta i 8 treballadors amb una jornada laborals de 25 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, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i atesa la
proposta del Regidor delegat de Dinamització Cultural, la Comissió emet, per unanimitat,
el següent:.
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA,
SL, d’un incentiu per a la contractació 14 treballadors durant cinc mesos (6 treballadors a
jornada complerta i 8 treballadors amb una jornada laborals de 25 hores setmanals).
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 6.597,08 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 (ADRC 201200005892) del pressupost municipal aprovat per
l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL
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6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
CONTACTIN PERSONES ATURADES MITJANÇANT LA BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL.

A) Sol·licitud d’incentiu presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL, per a
la contractació d’un treballador.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL, d’un
incentiu per a la contractació d’un treballadors durant cinc mesos i a mitja complerta,
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, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, 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 sol·licitud presentada per l’empresa GESMARE COSTA DORADA,
SL, d’un incentiu per a la contractació d’un treballadors durant cinc mesos i a mitja
jornada.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 208,33 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000
AD-6526 del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL..

B) Sol·licitud d’incentiu presentada per l’empresa LEISURE PARKS, SA. per a la
contractació de dos treballadors.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Leisure Parks, SA, d’un incentiu per a la
contractació de dos treballadors durant sis mesos i a jornada complerta, 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, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius 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:

14

PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa Leisure Parks, SA, d’un incentiu
per a la contractació de dos treballadors durant sis mesos i a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 AD-6525 del
pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Leisure Parks, SA.

C) Sol·licitud d’incentiu presentada per l’empresa YATOKA, SCP per a la contractació de
d’un treballador durant sis mesos.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa YATOKA, SCP, d’un incentiu per a la
contractació d’un treballadors durant sis mesos i raó de 27 hores a la setmana, 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, la oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, tot
això, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius 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 sol·licitud presentada per l’empresa YATOKA, SCP, d’un incentiu per
a la contractació d’un treballadors durant cinc mesos i a mitja jornada.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 450 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.23000.48000 AD-6542 del
pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa YATOKA, SCP.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BAIXA I ALTA D’UN TREBALLADOR DEL PLA
D’OCUPACIÓ LOCAL.
Vista la baixa voluntària del treballador Sr. G. T. S., que participava en el Pla d’Ocupació
Local “Manteniment i conservació del parc periurbà de la Torre d’en Dolça” amb efectes
del dia 30 de març de 2012.
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Vist el llistat de treballadors seleccionats suplents i vist l’informe del SOCE 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. Acceptar la baixa voluntària del Sr. G. T. S. i contractar el Sr. J. R. G. amb
efectes del dia 2 d’abril de 2012 per tal de participar en el Pla d’Ocupació Local
“Manteniment i conservació del parc periurbà de la Torre d’en Dolça”. La durada d’aquest
contracte s’estableix fins a la finalització del Pla d’Ocupació.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i al Servei d’Ocupació de Catalunya als efectes
de la justificació de la subvenció atorgada per a la realització de plans d’ocupació locals.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER A LA REALITZACIÓ DELS
TREBALLS DE CATALOGAR I LOCALITZAR DOCUMENTS A LA BIBLIOTECA.
Vist el pressupost presentat per l’empresa “doc 6”, pels treballs de catalogació i
localització del fons bibliogràfic, tasques de manteniment del fons de col·lecció local,
disseny i elaboració de continguts d’àmbit local a la pàgina web, etc., a petició realitzada
per la Sra. N. Ll., Cap de la Biblioteca Pública de Vila-seca i atès que aquest pressupost
ha estat sotmès a la seva consideració, vist l’informe favorable de consignació
pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar una depesa de 3.873,94 euros (IVA inclòs) pels treballs de catalogació
i localització del fons bibliogràfic, tasques de manteniment del fons de la col·lecció local,
disseny i elaboració de continguts d’àmbit local a la pàgina web, etc., amb càrrec a la
partida 2012 92000 22706 (RC – 5884) del pressupost municipal.
SEGON.- Encarregar aquests treballs a l’empresa a “doc 6” d’acord amb el projecte
presentat.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i al Intervenció Municipal.

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A DIVERSES
COLLES PARTICIPANTS A LA RUA DE CARNAVAL 2012.
Ates que la Junta de Govern Local en data 20 de febrer de 2012 va aprovar les bases per
a la concessió de subvencions pel carnaval 2012, i vista la relació de justificants
presentats per les colles participants a les activitats de carnaval 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
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de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada com a justificació de les colles de
carnaval 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 3.300.-€ , RC 2122 a
càrrec de la partida 12.33400.48900 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI.
Vistes les sol·licituds presentades per les entitats esportives del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats durant el present any 2012.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir subvenció ordinària a les següents entitats esportives del municipi,
per activitats ordinàries que portaran a terme durant l’any 2012, a càrrec de la partida 14.
34100 48900 del pressupost municipal vigent:
Subvenció:
Entitat

ordinària
Euro
RC

CLUB DE TIR SANT ESTEVE
Despeses federatives

3.800,00

6459

CLUB PETANCA LA PLANA
Campionat Social
Campionat Interclub

1.500,00

6460
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CLUB PETANCA VILA-SECA
Campionat Social
Campionat Interclub

1.250,00

6461

PENYA PESCADORS ESPORTIUS
VII Open pesca Platja de la Pineda

2.200,00

6462

PATÍ CLUB VILA-SECA
-XXI Campionat Interclub
Festival Festa Major

3.500,00

6463

SEGON. Aquestes subvencions queden condicionades a l’aportació de la següent
documentació a la regidoria d’Esports:
Justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida
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 fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.
Fotocòpia de l’acta on han estat aprovats els comptes de l’entitat esportiva de l’exercici
2010.
Relació de càrrecs de l’entitat.
Acreditar estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària, la Tresoreria General de
la Seguretat Social i l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2012, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2011 al 31-07-2012. La resta de clubs esportius s’estableix
com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31 d’octubre de 2012 i el 15
de desembre, també de 2012, per a les extraordinàries i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari
a percebre-les.
QUART. Els clubs o entitats esportives es comprometem a donar com a primer trofeu de
cada competició, tant corresponguin a subvencions ordinàries com extraordinàries, el de
l’Ajuntament de Vila-seca, trofeu que està inclòs en les esmentades subvencions.
CINQUÈ. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF, i s’adjuntarà una
fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció.
6.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA
PER L’EXERCICI DE 2012, A L’ASSOCIACIÓ DE JOVES DE LA PINEDA AUXON, PEL
FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT.
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Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de Joves de La Pineda Auxón
en la qual demana la concessió de la subvenció ordinària per a l’exercici de 2012.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons
i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir una subvenció ordinària a l’Associació de Joves de La Pineda Auxón
de 1.000,00 € per afrontar les despeses derivades del seu funcionament i la realització de
les activitats i actes ordinaris, que tenen programats per l’any 2012, a càrrec de la partida
2012 14 33700 48900 651 R.C. 6630.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a l’aportació de justificants per un
import igual o superior a la subvenció concedida.
TERCER.- El termini per a justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de novembre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
En tots els actes i celebracions que faci l’entitat, s’hi haurà de fer constar la col·laboració
de l’Ajuntament..
QUART.- Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Es lliuraran conjuntament amb
una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de
la subvenció a la Secretaria de la Comissió Informativa de Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA,
PER L’EXERCICI DE 2012, A L’ENTITAT CREU ROJA JOVENTUT DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Entitat Creu Roja Joventut de Vila-seca
en la qual demana la concessió de la subvenció ordinària per a l’exercici de 2012.
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Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció Municipal de Fons
i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir una subvenció ordinària a l’Entitat Creu Roja Joventut de Vila-seca
de 1.000,00 € per afrontar les despeses derivades del seu funcionament i la realització de
les activitats i actes ordinaris, que tenen programats per l’any 2012, a càrrec de la partida
2012 14 33700 48900 651 R.C.6533.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a l’aportació de justificants per un
import igual o superior a la subvenció concedida.
TERCER.- El termini per a justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de novembre de
2012. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
En tots els actes i celebracions que faci l’entitat, s’hi haurà de fer constar la col·laboració
de l’Ajuntament..
QUART.- Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Es lliuraran conjuntament amb
una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de
la subvenció a la Secretaria de la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció de Fons als efectes
oportuns.
6.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA CORRESPONENT
ALS BUCS D’ASSAIG MUNICIPAL.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. J. B. R. perquè li sigui retornada la fiança dipositada
per la utilització dels bucs d’assaig municipals.
Atès el Reglament del servei de bucs municipals d’assaig musical aprovat per la Junta de
Govern de data 18/12/06, que estableix la dita fiança econòmica i que va ser aprovada
per posterior acord de data 19 de febrer de 2007.
Atès l’informe econòmic-pressupostari emès al respecte.
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Atès l’ informe favorable emès quant a la conservació i manteniment dels bucs per part
del tècnic corresponent 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 la fiança dipositada al Sr. J. B. R., en concepte de
garantia de conservació en la utilització del bucs d’assaig musical i per import de 100 €.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons als efectes oportuns.

6.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DEL 20% RESTANT
DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LA COLLA GEGANTERA I
GRALLERS DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 19 de desembre de 2011 va aprovar la
concessió d’una subvenció extraordinària a la Colla Gegantera i grallers de Vila-seca per
un import de 5.900,-€ per la XXX Trobada de Gegants a realitzar durant els actes de
Festa Major de Sant Antoni 2012.
Atesa la concessió a la Colla Gegantera i grallers de Vila-seca d’una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció extraordinària, per tal e fer front a les despeses prèvies a la
realització de les activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca
corresponents a la XXX trobada de Gegants de Vila-seca realitzada els dies 21 i 22 de
gener de 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidor4ia de Cultura, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per la Colla Gegantera i Grallers de Vilaseca com a justificació de la subvenció extraordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 19 de desembre de 2011.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 5.900.-€ i el pagament del 20% restant a
càrrec de la partida 12.33400.48900 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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8è.- 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,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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