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

DATA:
LLOC:
HORARI:

22 d’octubre 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
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. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.
Excusen la seva absència:
Sra. Manuela Moya Moya
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 15 D’OCTUBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 15 d’octubre de 2012, 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 DESESTIMANT PETICIÓ D’ANUL·LACIO
PLACES DE PÀRQUING.
Vista la sol·licitud presentada per la Societat ARAGONUM GESTION Y
ADMINISTRACION SL, on s’indica que la Comunitat de propietaris Residencials “Los
Olivos” de la que és administradora té llicència de legalització d’un pàrquing de 106
places i que, 14 d’elles no tenen final d’obra, per la qual cosa no poden ésser utilitzades i
demana la reducció de la taxa de guals.
Vist el certificat final d’obres, en el qual consten 106 places i, la llicència d’obertura de
l’activitat on es concedeixen, també, 106 places d’aparcament, 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.- Denegar la petició formulada per la Societat ARAGONUM GESTION Y
ADMINISTRACION, SL en representació de la Comunitat de propietaris Residencial “Los
Olivos” de reducció de la taxa de gual, per no tenir cap fonament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ PROVINENT DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I L’AUTORITAT
PORTUÀRIA DE TARRAGONA AL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME.
Vist l’acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 16-07-2001 pel qual
s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i l’Autoritat Portuària de
Tarragona per la realització i finançament d’activitats culturals, promogudes per
l’Ajuntament.
Atès que en el seu apartat C, estableix que l’Autoritat Portuària aportarà, durant el període
de vigència del conveni, una quantitat anual actualitzada amb l’IPC, en concepte de
col·laboració amb les manifestacions culturals i esportives que se celebrin en el municipi de
Vila-seca.
Atès que el Patronat mpal. de Turisme ha realitzat totes les activitats culturals de l’actual
exercici, 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 l’aportació de 19.415,63 € provinents del Conveni signat amb l’Autoritat
Portuària de Tarragona, al Patronat municipal de Turisme per al finançament de les activitats
culturals, durant l’exercici de 2012.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Patronat mpal. de Turisme i a la Intervenció mpal.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPENSACIÓ DE DEUTES ENTRE L’AJUNTAMENT
DE VILA-SECA I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Atès que en la Tresoreria municipal existeixen manaments de pagament a favor del
Consell Comarcal del Tarragonès per import de 105.933,50 € per prestació de serveis
que han realitzat a favor de l’Ajuntament. Tanmateix aquest mateix creditor figura també
com a deutor, per diversos conceptes, davant la Hisenda municipal, segons la
documentació que s’incorpora en l’expedient i s’assenyala més endavant.
Atès que l’article 109 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local determina
l’extinció total o parcial dels deutes de les entitats públiques tinguin amb l’entitat local, o a
l’inrevés, podrà acordar-se la compensació, quan es tracti de deutes vençuts, líquids i
exigibles.
Atès que els crèdits a favor del Consell Comarcal del Tarragonès, reconeguts per actes
administratius, són ferms, i per tant els deutes a favor d’aquest Ajuntament es troben
vençuts, líquids i exigibles d’acord amb el següent:
Conveni Patronat Música 2008
Plàstica a les escoles curs 2009/10
Ensenyament adults curs 2009/10
Programa camins municipals
Ensenyament adults curs 2010/11
Plàstica a les escoles curs 2010/11
Servei TEC curs 2010/11
Cicles espectacles infantils hivern 2012
Aportació Centres Oberts 2012 fitxa 2012
Total a favor de l'Ajuntament

6.000,00
4.000,00
1.600,00
7.010,37
1.600,00
4.000,00
28.077,46
205,00
20.000,00
72.492,83

2n. 50% 2011 Recollida animals
Serveis socials liquidació 2011
1r 50% 2012 Recollida animals
Serveis socials 1r trimestre 2012
Serveis socials 2n trimestre 2012
Suma a favor Consell Comarcal

4.663,54
17.800,22
7.308,58
38.080,58
38.080,58
105.933,50

Diferència a favor del Consell Comarcal

33.440,67

Aprovat JGL data 16/07/2012
Aprovat JGL data 26/03/2012
Aprovat JGL data 16/07/2012
Aprovat JGL data 14/05/2012
Aprovat JGL data 13/08/2012

Atesa la petició del Consell Comarcal del Tarragonès en la qual sol·licita la compensació
financera per import de 72.492,83 €, vist l’informe de la Intervenció municipal, i ateses les
delegacions de competències establertes en l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, reguladora
de les bases de règim local i l’article 53.1.g del 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 atesa la
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proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les liquidacions d’ingressos per import de 72.492,83 € derivats de
convenis, subvencions i altres subscrits amb el Consell Comarcal del Tarragonès.
SEGON.- Donar conformitat a la diligència-informe de la intervenció municipal i procedir a
la compensació financera dels crèdits i deutes per import 33.440,67 € a favor del Consell
Comarcal del Tarragonès.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció i al Consell Comarcal del Tarragonès
als efectes oportuns.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ PROVINENT DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I L’AUTORITAT
PORTUÀRIA DE TARRAGONA A LA FUNDACIÓ PRIVADA “AUDITORI JOSEP
CARRERAS”.
Vist l’acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 16-07-2001 pel qual
s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i l’Autoritat Portuària de
Tarragona per la realització i finançament d’activitats culturals, promogudes per
l’Ajuntament.
Atès que en el seu apartat B, estableix que l’Autoritat Portuària aportarà, durant el període
de vigència del conveni, una quantitat anual actualitzada amb l’IPC, en concepte de
col·laboració amb la programació i funcionament de la Fundació privada “Auditori Josep
Carreras”, 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 l’aportació de 46.597,52 € que provenen del Conveni signat amb
l’Autoritat Portuària de Tarragona, exercici 2012, a la Fundació privada “Auditori Josep
Carreras”, per al seu funcionament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació privada “Auditori Josep Carreras” i a
la Intervenció municipal.
3.5 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012052, 2012053 i 2012054.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 10, 16 i
15 d’octubre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012052,
2012053 i 2012054, per import de 129.068,98, 20.100,02 i 257.758,68 euros,
respectivament.
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4t.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ
CULTURAL CATALANA-IBEROAMERICANA DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació Cultural Catalano-Iberoamericana de Vila-seca
per un import de 2.500,-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2012.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Cultural Catalana–
Iberoamericana de Vila-seca corresponents al seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2012.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.-Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural CatalanoIberoamericana de Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la
Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012.
SEGON.-Aprovar la despesa per un import de 2.500.-€ i el pagament a càrrec de la
partida 12.33400.48900 ADORC-25076 del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB DE TENIS VILA-SECA PER L’ANY 2012.
Vista la relació de justificants presentats pel Club Tennis Vila-seca, corresponents a justificar
l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2012.
Vist l’informe favorable emès per l’Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per el Club Tennis Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 1.302,92 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
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SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.250,00 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADORC-25074) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA
SOCIETAT PROTECTORA DE LA CAÇA DE VILA-SECA PER L’ANY 2012.
Vista la relació de justificants presentats per la Societat Protectora de la caça de Vila-seca,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2012.
Vist l’informe favorable emès per l’Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per la Societat Protectora de la caça
de Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 5.535,02 €, com a justificants de la
subvenció concedida.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.100,00 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADORC-25023) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT A COMPTE DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CLUB D’ATLETISME VILA-SECA PER L’ANY 2012.
Vista la relació de justificants presentats pel Club Atletisme Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2012.
Vist l’informe favorable emès per l’Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel club Atletisme, mitjançant
factures, per un import de 1.957,46 €, com a justificants a compte de la subvenció concedida
al Club Atletisme Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.957,46 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADORC-25075) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DEL MUNICIPI PEL FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns La Formiga de Vilaseca, amb motiu de la concessió d’una subvenció ordinària per l’exercici de 2012.
Vist l’ informe favorable de la Intervenció signat per l’Interventor Municipal de Fons, i vist
el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar els justificants presentats per l’Associació La Formiga, corresponents
a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local en data 23 d’abril de 2012, per
import de 1.651,45 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500€ a càrrec de la partida 2012
14 92400 48900 ADORC 25077.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS LA FORMIGA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA
POPULAR DELS BLOCS SANT ESTEVE PER A L’EXERCICI DE 2012.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns La Formiga de Vilaseca, amb motiu de la concessió d’una subvenció extraordinària per la festa popular dels
blocs Sant Esteve per l’exercici de 2012.
Vist l’informe favorable de la Intervenció signat per l’Interventor Municipal de fons, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar els justificants presentats per l’Associació La Formiga corresponents
a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local en data 23 d’abril de 2012, per
import de 1.541,74 €.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 1.500€ a càrrec de la partida 14 92400
48900 ADORC 23394.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A DIFERENTS EMPRESES
QUE CONTRACTIN PERSONES ATURADES MITJANÇANT LA BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL.
A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ACCIONA INGENIERIA, SA Y AGUA Y
ESTRUCTURAS SAU (AYESA) UTE amb el nom comercial UTE Corredor del
Mediterráneo, d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant sis mesos 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 vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana 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 ACCIONA INGENIERIA, SA Y
AGUA Y ESTRUCTURAS SAU (AYESA) UTE d’un incentiu per a la contractació d’un
treballador durant sis mesos a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 €, 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 (ADRC25020) del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ACCIONA INGENIERIA, SA Y AGUA Y ESTRUCTURAS SAU (AYESA) UTE.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa INSAGRA UNO, SL, d’incentiu per a la
contractació de 4 treballadors durant sis mesos 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 vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana 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 INSAGRA UNO, SL, d’un
incentiu per a la contractació de 4 treballadors durant sis mesos a jornada complerta.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, 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 (ADRC23264) del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa INSAGRA UNO, SL.

C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa INSAGRA UNO, SL, d’incentiu per a la
contractació d’un treballador durant sis mesos 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 vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana 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 INSAGRA UNO, SL, d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 625 €, 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 (ADRC23265) del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2012.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa INSAGRA UNO, SL.

5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA AL
GRUP D’ESPLAI L’ESCLOP PEL FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT DURANT 2012.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. L. E. C. com a director del Grup
Esplai l’Esclop pel funcionament ordinari de ‘entitat a l’exercici de 2012.
Ateses les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi aprovades per l’Ajuntament Ple el dia 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 Ciutadana i de Serveis
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Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció ordinària de 3.000,00 € al Grup d’Esplai Esclop de Vilaseca, pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2012 a càrrec de la partida
2012.14.33700.48900 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Aprovar la justificació presentada pel Grup Esplai l’Esclop i en conseqüència
aprovar el seu pagament per un import de 3.000,00 € a càrrec d ela partida
2012.14.33700.48900 ADORC 24430.
5.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’IMPORT D’INSCRIPCIÓ A DIFERENTS
SERVEIS DE L’ACTIVITAT DE CASAL D’ESTIU “MEGAESTIU” 2012.
Vista la sol·licitud de devolució de preus públics ingressats per inscripció a les activitats
del programa Megaestiu i Extiu Extrem 2012, pels motius que s’indica.
Ateses les Ordenances Fiscal Municipals vigents, l’annex 1 de l’ordenança núm. 17,
assenyala que en cas d’anul·lació per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord
amb els terminis següents: - Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de
l’inici de l’activitat, es retornarà el 80% de l’ import abonat. - Si l’anul·lació es produeix
entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es retornarà el 50% de l’import
abonat.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana 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 inscripció del seu fill, segons quadre següent,
d’acord amb allò que estableixen les OOFF municipals vigents, ingressada en els
conceptes assenyalats d’inscripció al casal d’estiu MEGAESTIU 2012, a l’haver-se
produït algun tipus d’anul·lació al núm. de compte facilitat.

Inscripció

Activitat

J. C E. M.

Megaestiu i
Aula 9 (1a.
agost)

Motiu

OOFF

Desestiment 50% =27,50€
interessat

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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5.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE LA SEGONA CERTIFICACIÓ
DEL PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2012 I TRAMESA ALS AJUNTAMENTS DE
CAMBRILS I SALOU.
Vista la segona certificació corresponent a les despeses facturades, del programa
Carretera i Manta, des de l’1 d’abril al 30 de juny de 2012, que puja l’import total de
18.009,11 euros.
Atès el conveni signat entre els Ajuntaments de Vila-seca, Salou i Cambrils pel
desenvolupament del programa per a joves “Carretera i Manta”, la gestió de l’esmentat
programa correspon, durant tot l’exercici de 2012, a l’Ajuntament de Vila-seca.
Atesa l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció
Municipal de Fons, I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de les despeses facturades del programa Carretera i
Manta 2012, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2012, amb la distribució següent, en
funció del nombre de participants:
Ajuntament de Cambrils...................................... 4.044,03 € DR - 23280
Ajuntament de Salou........................................... 5.647,46 € DR- 23281
Ajuntament de Vila-seca.................................... 8.317,62 €

SEGON.- Donar trasllat de la dita liquidació a la Intervenció de Fons de l’Ajuntament de
Vila-seca i a l’Ajuntament de Cambrils i Salou als efectes oportuns.
5.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE DIVERSES FIANCES
CORRESPONENTS A LA UTILITZACIÓ DELS BUCS D’ASSAIG MUNICIPALS.
Atesa la sol·licitud presentades perquè els hi siguin retornades les fiances dipositades 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 18/12/2006, que estableix la dita fiança econòmica i que va ser aprovada
per posterior acord de data 19 de febrer de 2007.
Atès l’ informe favorable emès quant a la conservació i manteniment dels bucs per part
del tècnic corresponent.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació Ciutadana i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER: Aprovar la devolució de la fiances següents, dipositades, en concepte de
garantia de conservació en la utilització del bucs d’assaig musical i per import de 100 €
cadascuna:

SOL.LICITANT
A. P. L.
A. L. T.
V. M. L
A. L. T.

IMPORT FIANÇA
100 €
100 €
100 €
100 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons als efectes oportuns.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

7è.- 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,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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