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

DATA:
LLOC:
HORARI:

9 de setembre de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 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. Carles García Lucas, Interventor de Fons
Excusen la seva absència la senyora:
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 2 DE SETEMBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 2 de setembre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013049 I 2013050.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 29 d’agost i
2 de setembre de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013049 i
2013050, per import de 150.785,97 i 146.287,39 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL NOU SUBMINISTRAMENT DE BAIXA TENSIÓ AL C. MAS
DE L’ABAT, PARCEL·LA F-146 DEL POLIGON L’ALBA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, de llicència municipal
per a l’estesa de cable soterrani afectant el c. Mas de l’Abat, parcel·la F-146 del Polígon
l’Alba de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, la llicència
municipal d’obres núm. 559/13 amb núm. ref. 471.333 per a l’estesa de cable soterrani
afectant el c. Mas de l’Abat, parcel·la F-146 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:

1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i es comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
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7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a Intervenció.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. E. M. R. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA A LA PARCEL·LA
21 POLIGON 2.
Vista la sol·licitud de la Sra. E. M. R. P. de llicència de primera ocupació de la construcció
d’un magatzem agrícola a la parcel·la 21 polígon 2 del Terme Municipal, així com
l’informes emesos al respecte, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. E. M. R. P., la llicència de primera ocupació del magatzem
agrícola a la parcel·la 21 polígon 2 del Terme Municipal.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 550085 de data 02.05.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

30,94 €

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

30,94 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. E. M. R. P. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA A LA PARCEL·LA 21 POLIGON
2.

3

Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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. R. P., la devolució de la fiança dipositada per les obres
de construcció d’un magatzem agrícola a la parcel·la 21 polígon 2 del Terme Municipal,
per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.4 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROYECTOS COMALTRA SL
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja de la
parcel·la PA-5 del PP.VI-1, Les Illes, 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 Proyectos Comaltra SL per
ordenar la neteja de la parcel·la PA-5 del PP.VI-1 de Les Illes, per haver procedit a la
seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A EDIFICIOS TOSOL SL
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja de la
parcel·la PA-3 del PP.VI-2, 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 Edificios Tosol SL per ordenar la
neteja de la parcel·la PA-3 del PP.VI-2, per haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A MARINO LÓPEZ XXI SL
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que actualment no es el propietari de la
finca esmentada, 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.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Marino López XXI SL ja que
actualment no es el propietari de la finca situada a la parcel·la ZR-1 del PP-VI-6.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

D) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A M. R. G..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja del solar
situat a la parcel·la 19 polígon 36 del Terme Municipal, i atesa la proposta formulada per
la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Sra. M. R. G., per ordenar la
neteja de la parcel·la 19 polígon 36 del Terme Municipal, per haver procedit a la seva
neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

E) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. R. M.G. S..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que actualment no es el propietari de la
finca esmentada, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Sra. R.M. G. S. ja que
actualment no es el propietari de la finca situada a la parcel·la F-134-B del Polígon
Industrial l’Alba.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

F) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A TERRA GRIS SL.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la finca
4 del PP-VI-3, 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 Terra Gris SL, per ordenar la
neteja de la finca 4 del PP-VI-3, per haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

G) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. A. G. T..
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Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la F-99 del Polígon l’Alba 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 al Sr. A. G. T., per ordenar la
neteja de la parcel·la F-99 del Polígon l’Alba de Vila-seca, per haver procedit a la seva
neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

H) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. L. I. S..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de les
parcel·les 2F-8, 2F-9 i 2F-10 del PP.VI-6, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Sra. L. I. S., per ordenar la
neteja de les parcel·les 2F-8, 2F-9 i 2F-10 del PP.VI-6 del Polígon l’Alba de Vila-seca, per
haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

I) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A MAM PROMOCIONES LITORAL
MED.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de les
parcel·les 1F-4, 1F-5, 1F-6 i 1F-7 del PP.VI-6, 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 Mam Promociones Litoral Med,
per ordenar la neteja de les parcel·les 1F-4, 1F-5, 1F-6 i 1F-7 del PP.VI-6 del Polígon l’Alba
de Vila-seca, per haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

J) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A MARINO LÓPEZ XXI SL.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la ZR-9 del PP.VI-1, 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.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Marino López XXI SL, per
ordenar la neteja de les parcel·la ZR-9 del PP.VI-1, per haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT REGLAMENTÀRIA D’HIVERN PER A LA
POLICIA LOCAL.
Atesa la conveniència de reposar l’equipament d’uniformitat d’hivern dels membres del cos
de Policia Local del municipi, per antiguitat i desgast.
Vista la proposta formulada al respecte pel cap de la Policia Local, de la qual en resulta que
de totes les empreses consultades per a la prestació del subministrament, l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa J.J. Roncal, la qual ofereix la complerta
execució del subministrament necessari pel preu total de setze mil tres-cents noranta-set
euros i quaranta-cinc cèntims (16.397,45 €), l’IVA exclòs, i s’ajusta als criteris demanats per
l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de
la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, i disposició addicional segona
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, que només requereix dels mínims establerts al
seu art. 138.3, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD
1098/2001, de 12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD.
2402/1985, de 18 de desembre, de l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
(Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa).
Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Autoritzar la despesa per al subministrament d’uniformitat d’hivern per als agents
de la policia local d’aquest municipi, amb una despesa màxima de dinou mil vuit-cents
quaranta euros i noranta-un cèntims (19.840,91 €), l’IVA inclòs, amb càrrec del la partida
2013.15.13200.22104 (AD 22281) del vigent pressupost municipal.
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SEGON.- Adjudicar l’esmentat contracte menor a l’empresa Juan José Roncal Melero (NIF
72.649.684-K) pel preu esmentat.
TERCER.- Notificar el present acord al Cap de la Policia Local i a l’empresa adjudicatària
per al seu coneixement i efectes oportuns, i comunicar-ho a l’Interventor de Fons de
l’Ajuntament.
QUART.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELCONTRACTE PER AL
SUBMINISTRAMENT
MITJANÇANT
ARRENDAMENT
DE
TERMINALS
HOMOLOGATS PER A LA XARXA DE RESCAT DE L’AJUNTAMENT.
Vista la proposta de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.

5.3 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER MATERIALS GISBERT, SL
AMB NIF.
B43951920, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN A ACTIVITAT DE VENDA DE
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ A L’ADREÇA POL. IND. ALBA PARCEL.LA A009 NAU 3 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la comunicació
efectuada per MATERIALS GISBERT, SL NIF. B43951920, d’inici de l’activitat l'obertura
d'un a activitat de venda de materials per a la construcció a l’adreça Pol. Ind. Alba
parcel.la A-009 nau 3 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 1.300,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 550313), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest
tipus d’activitat.
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B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER GOMES I ACCESSORIS LA CANONJA, SL AMB
NIF B43583228, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE
MAGATZEM D'ALUMINI I ACCESSORIS A L’ADREÇA POLÍGON TECNOLÒGIC ALBA
PARC. F-093 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per GOMES I ACCESSORIS LA CANONJA, SL NIF B43583228,
d’inici de l’activitat l'obertura d'una activitat de magatzem d'alumini i accessoris a l’adreça
Polígon tecnològic Alba parc. F-093 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.800,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 284543), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A LA LLIGA
CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONA.
Vista la relació de justificants presentada per Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona, en concepte de funcionament i finançament de diferents activitats durant l’any
2013, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, 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 29 d’abril de 2013.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona, amb NIF G43386747, per un import de 710,00 €, a càrrec de
la partida 2013 14 23000 48000 O 21767 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE L’ESPLAI DE GENT GRAN SANT ESTEVE.
Vista la relació de justificants presentada per l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve, de Vilaseca, en concepte de funcionament ordinari i per activitats de lleure que es portaran a
terme durant l’any 2013, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i
Benestar Social, 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 29 d’abril de 2013.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a Associació de l’Esplai de Gent Gran
Sant Esteve, amb NIF G-43125780, per un import de 3.578,00 €, a càrrec de la partida
2013 14 23000 48000 O 21761 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE DIVERSOS AJUTS DE MENJADOR
PER A LES ESCOLES MUNICIPALS PER AL CURS 2013/2014.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per obtenir ajuts de menjador per al curs
2013/2014, les quals compten amb l’informe emès per l’EBAS, i vist el dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat del
dia 19 d’agost de 2013, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i
Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar les següents sol·licituds pels motius que tot seguit s’indiquen,

ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
DENEGADES
A) Per no obtenir la puntuació suficient necessària
B) Per manca d’aportació de la documentació
necessària requerida
DENEGADES = 29
B) SANT BERNAT CALVÓ
DENEGADES
A) Per no obtenir la puntuació suficient necessària
B) Per manca d’aportació de la documentació necessària
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requerida

DENEGADES = 27
C) MIRAMAR
DENEGADES
A) Per no obtenir la puntuació suficient necessària
DENEGADES = 14
D) LA CANALETA
DENEGADES
A) Per no obtenir la puntuació suficient necessària
DENEGADES = 9

E) MESTRAL
DENEGADES
A) Per no obtenir la puntuació suficient necessària
B) Per manca d’aportació de la documentació necessària
requerida

DENEGADES = 31
F) CAL.LIPOLIS
DENEGADES
A) Per no obtenir la puntuació suficient necessària
B) Per manca d’aportació de la documentació necessària
requerida

DENEGADES = 16
G) LA PLANA
DENEGADES
A) Per no obtenir la puntuació suficient necessària
B) Per manca d’aportació de la documentació necessària
requerida

DENEGADES = 23
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SEGON. Excloure diferents sol·licituds per haver estat presentades fora de termini,
d’acord amb la base cinquena de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts
individuals per a menjadors escolars,
TERCER. Totes aquelles sol·licituds denegades per manca d’aportació de la
documentació necessària requerida, podran ser objecte de nou estudi, una vegada
aportada la documentació establerta a les bases, dintre del termini màxim de 10 dies.
QUART. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles Antoni Torroja i Miret,
Sant Bernat Calvó, Miramar, La Canaleta, Mestral, Cal·lípolis, la Plana i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
CELEBRACIÓ DEL 3r. SOPAR SOLIDARI DE LA FUNDACIÓ PORT AVENTURA.
Vista que la Fundació Privada PortAVentura ha sol·licitat la col·laboració econòmica de
l’Ajuntament de Vila-seca mitjançant la inscripció i participació en el “3r Sopar Solidari de
la Fundació Privada PortAventura” que organitza el proper dia 12 de setembre de 2013.
Atès que els beneficis d’aquest sopar solidari aniran destinats al projecte Nous Horitzons
per a joves en risc d’exclusió social desenvolupat per 4 entitats: CRAE La Pastoreta,
CRAE Sant Josep, Down Tarragona i APRODISCA.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions i de conformitat amb allò que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com el RD
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària de 1.200,00 € a Fundació
Privada PortAventura, amb NIF G-55526909, destinada a la celebració del 3r Sopar de la
Fundació Privada PortAVentura, que tindrà lloc el proper 12 de setembre de 2013.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa esmentada amb càrrec a la partida
2013.14.23000.48000 ADO 22759 del vigent pressupost municipal.
TERCER. 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 de les activitats sol·licitades.
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2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2013.
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.
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 o acreditin. L’import de la bestreta
podrà ser el 100% de la subvenció.
QUART. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb 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 o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ. Aprovar la concessió d’una bestreta per l’import del 100% de la subvenció
concedida i aprovar el seu pagament.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è. TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló i Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.09.20 10:18:37 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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