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

DATA:
LLOC:
HORARI:

2 d’abril de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusa la seva absència:

Sr. Xavier Graset Morell

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 26 DE MARÇ DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 26 de març de 2014, 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 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN LES
RELACIONS DE FACTURES NÚM. 2014024, 2014025 I 2014026.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 18, 24 i 25
de març de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2014024,
2014025 i 2014026, per
import de 112.418,67; 85.828,07 i 76.133,64 euros,
respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’ARRANJAMENT DE LA CALÇADA D’UN TRAM DEL CARRER AMADEU VIVES DE
LA PINEDA.
Es preveu que en la propera Junta de Govern Local s’aprovi la Memòria valorada per
l’arranjament de la calçada del carrer Amadeu Vives, tram comprés entre la Plaça Juli
Garreta i el carrer Enrico Caruso de la Pineda, redactada per INTRAESA. Enginyeria de
Traçats i Estructures, SA. El pressupost de la Memòria valorada és de 80.980,22 €
pressupost net i 17.005,85 € en concepte d’IVA que fan un total de 97.986,07 € (IVA
inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 24 de febrer de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada per l’arranjament de la calçada del carrer Amadeu Vives, tram comprés
entre la Plaça Juli Garreta i el carrer Enrico Caruso de la Pineda.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 25
de febrer de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 (A-7507).
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 Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
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la Memòria valorada per l’arranjament de la calçada del carrer Amadeu Vives, tram
comprés entre la Plaça Juli Garreta i el carrer Enrico Caruso de la Pineda.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 80.980,22
€ pressupost net i 17.005,85 € en concepte d’IVA que fan un total de 97.986,07 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LES
OBRES D’ARRANJAMENT DE LA PORTA D’ENTRADA DE L’ARXIU HISTÒRIC DE
VILA-SECA.
Malgrat les diverses reparacions ja dutes a terme en la porta de fusta massissa de l’edifici
de l’Arxiu Històric, situat al c. del Patró, núm. 8 de Vila-seca, i en concret a la porta
d’accés al Patronat de Turisme, donat pel continu ús de la porta, les seves dimensions i el
tipus de porta, per tal de poder-la arranjar es fa necessària una actuació més integral.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SA, pels treballs esmentats per
import de 4.442,00 € sense IVA i 932,82 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5.374,82 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, 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 2014.13.15100.63900 AD-6688 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i
ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat
pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, i 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.- Adjudicar a l’empresa Cyra Salou SA, el contracte menor d’obres per
l’arranjament de la porta de l’edifici de l’Arxiu Històric situat al c. del Patró, núm. 8 de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 4.442,00 € sense IVA i 932,82 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 5.374,82 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.374,82 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15100.63900 AD-6688 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cyra Salou SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’ATENEU PI I MARGALL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’ARRANJAMENT DE L’ENCAVALLADA A L’EDIFICI DE LA PLAÇA DE VOLTES.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal pel reforçament de l’encavallada
per aconseguir l’estabilitat a la coberta de l’edifici situat a la Plaça de Voltes 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’Ateneu Pi i Margall, la llicència municipal d’obres núm. 167/14 per
l’arranjament de l’encavallada de l’edifici situat a la Plaça de Voltes de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
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6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. F. T. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA PER LA INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES DE REG A LA
PARCEL·LA 58 DEL POLIGON 41.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per la construcció d’una caseta de
vàlvules de reg a la parcel·la 58 polígon 41 del Terme Municipal, 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 la Sra. R. M. F. T., la llicència municipal d’obres núm. 176/14 per la
construcció d’una caseta per la instal·lació de vàlvules de reg a la parcel·la 58 polígon 41
del Terme Municipal, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
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5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ESCOMESA AL C. VILA DELS OLZINA, PARCEL·LA F-1
DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU de llicència municipal
per a l’escomesa al c. Vila dels Olzina, a la parcel·la F-1 del Polígon Industrial 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. 143/14 amb núm. ref. 481.028 per a realitzar l’ampliació de potencia a
l’avda. de la Generalitat, a la parcel·la F-102 del Polígon Industrial l’Alba 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 s’informarà de 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 fonar 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 de dos mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
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SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR A L’AVDA. RAMON
D’OLZINA, 87.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal
per a realitzar l’escomesa particular a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 87 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 Gas Natural Distribución SDG SA la llicència municipal
d’obres núm. 157/14 per a realitzar l’escomesa particular a l’avda. Ramon d’Olzina, 87 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 s’informarà de 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 fonar 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 de dos mesos.
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.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE LES VORERES DEL CARRER
AMADEU VIVES, TRAM COMPRÈS ENTRE C. ENRICO CARUSO I PLAÇA JULI
GARRETA DE LA PINEDA.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de les voreres del C. Amadeu Vives, tram
comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça Juli Garreta de la Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de millora de
les voreres del C. Amadeu Vives, tram comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça Juli
Garreta de la Pineda, realitzades per AGROVIAL, SA per un import de 14.927,58 € sense
IVA i 3.134,79 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 18.062,37 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 OF7291 del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE LA VORERA DEL CARRER
REQUET DE FELIX.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de la vorera del carrer Requet de Félix.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de millora de la
vorera del carrer Requet de Félix, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de
7.567,44 € sense IVA i 1.589,16 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 9.156,60 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 OF7293 del pressupost municipal.
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C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELLL DE VILASECA. PART 2.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell
de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –
Tanca perimetral, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 10.050,28 € sense
IVA i 2.110,56 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 12.160,84 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 OF7292 del pressupost municipal.

D) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC CAP
PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS,
SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de rehabilitació
de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca, realitzades per CONSTRUCCIONS JAÉN
VALLÉS, SL per un import de 24.335,95 € sense IVA i 5.110,55 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 29.446,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15100.63201 OF7294 del pressupost municipal.
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E) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LA
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES, TRAM C. ENRIC MORERA
ENTRE C. PEP VENTURA I EMILI VENDRELL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de l’accessibilitat de les voreres, tram del carrer
d’Enric Morera entre els carrers de Pep Ventura i d’Emili Vendrell..
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de millora de
l’accessibilitat de les voreres, tram C. Enric Morera entre C. Pep Ventura i Emili Vendrell
per un import de 18.907,66 € sense IVA i 3.970,61 € en concepte d’IVA que un cop
incorporat dona un total de 22.878,27 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 OF7295 del pressupost municipal.

F) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE MILLORA I ADEQUACIÓ DEL CANAL AUXILIAR DE DESGUAS DEL PARC
DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora i adequació del canal de desguàs del parc de la
Torre d’en Dolça.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa J. MORELL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de millora i
adequació del canal auxiliar de desguàs de la Torre d’en Dolça, per un import de
13.080,07 € sense IVA i 2.746,81 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 15.826,88 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15100.61903 OF7297 del pressupost municipal.
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G) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES
VORERES DE LA ZONA DEL CASTELL I RENOVACIÓ DE L’ARBRAT.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de l’accessibilitat de les voreres de la zona del
Castell i renovació de l’arbrat.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de millora de
l’accessibilitat de les voreres de la zona del Castell i renovació de l’arbrat, realitzades per
CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL per un import de 10.457,34 € sense IVA i 2.196,04 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 12.653,38 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 OF7296 del pressupost municipal.

H)
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE LA VORERA DEL CARRER
REQUET DE FELIX.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de la vorera del carrer Requet de Félix.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL 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, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de millora de la
vorera del carrer Requet de Félix, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de
43.535,62 € sense IVA i 9.142,48 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 52.678,10 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (O7517) del pressupost municipal.
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I) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE LES VORERES DEL CARRER
AMADEU VIVES, TRAM COMPRÈS ENTRE C. ENRICO CARUSO I PLAÇA JULI
GARRETA DE LA PINEDA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de les voreres del C. Amadeu Vives, tram
comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça Juli Garreta de la Pineda.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA 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, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de millora de
les voreres del C. Amadeu Vives, tram comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça Juli
Garreta de la Pineda, realitzades per AGROVIAL, SA per un import de 62.307,47 € sense
IVA i 13.084,57 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 75.392,04 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (O7516) del pressupost municipal.

4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT A
PIVISE SL, PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN TANCAMENT DE VIDRE A LA PART
POSTERIOR DE L’HOTEL TERRAMARINA, EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC, SENSE
LLICÈNCIA MUNICIPAL
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 11 de febrer de 2014 es va incoar expedient de
restauració de la legalitat urbanística a PIVISE SL en relació a les actuacions
urbanístiques consistents en la instal·lació d’un tancament de vidre a la part posterior de
l’hotel TERRAMARINA, situat al P. Pau Casals, 108, de La Pineda..
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 18 de març de 2014 en el que es
comprova que s’han eliminat els paraments de vidre, però el sostre de l’estructura és de
xapa i fusta, i per tant no compleix amb les condicions de la llicència d’obra menor
atorgada per realitzar aquesta instal·lació (O.M. 72/2014)
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Atès que de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal i per al supòsit d’execució
subsidiària , les obres de retirada de l’estructura metàl·lica es valoren en 600,00, € IVA
inclòs.
Ateses les facultats conferides pels arts. 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de
2011, de correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ordenar a PIVISE SL, que procedeixi a retirar al seu càrrec i en el termini d’un
mes el sostre de xapa i fusta instal·lat a la terrassa posterior de l’hotel TERRAMARINA
de La Pineda, i l’adapti a les condicions de la llicència d’obra menor 136/08, de
conformitat amb l’article 205.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i sense perjudici
de les sancions que es puguin imposar a través del procediment sancionador
corresponent.
SEGON.- Advertir l’interessat que de conformitat amb l’article 225 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, transcorregut un mes a partir de la notificació de la present
resolució sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament
l’execució subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres d’enderroc, que es valoren
en 600,00 €, IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació final, sol.licitant-se si s’escau,
autorització del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona per a l‘entrada a
l’immoble; o bé es podrà atorgar un nou termini d’execució amb imposició de multes
coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REVISIÓ
INTERPOSAT CONTRA ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment Exp. 834/2012, de
reclamació per responsabilitat patrimonial, la qual es transcriu íntegrament:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Antecedents de fet
Vist el recurs extraordinari de revisió interposat pel lletrat Sr. A. Ll. Ll., qui assisteix
jurídicament i de forma gratuïta al Sr. A. T. G. perquè actuï en nom i representació
d’aquest, contra els acords de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de 25-3-13 i
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18-12-13, resolent la reclamació i l’escrit de reposició de responsabilitat patrimonial
instada pel Sr. T. contra l’Ajuntament de Vila-seca, Exp. 834/2012, per la qual sol·licita
indemnització pels danys soferts com a conseqüència d’una caiguda patida el 12-12-12.
S’acredita documentalment que la última resolució impugnada va ser notificada en
deguda forma i termini el dia 24 de desembre de 2013.
El recurs de revisió esmentat va ser interposat al registre general de l’Ajuntament de Vilaseca el 12 de març de 2014.
Fonaments de dret
1. Els arts. 107 a 113, 118 i 119 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
reformada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, permeten impugnar actes
ferms quan es produeixen determinades circumstàncies excepcionals que
la llei preveu de forma expressa.
2. La part reclamant invoca que les resolucions municipals van incórrer en un
error de fet per quan no van entrar a valorar la documental acreditativa de
la situació d’alta de la lesió i quantia indemnitzatòria, provocant la
indefensió jurídica del Sr. Torres.
3. La part expositiva de l’acord de la JGL de data 25-3-13, entrant en la
qüestió de fons plantejada, especifica explícitament: “S’han practicat els
informes considerats necessaris ..., per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut de les quals hagi de pronunciar-se la
resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure que ha d’apreciarse la inexistència de responsabilitat patrimonial .... El Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona aplica reiteradament els criteris de les recents
SSTS (14/2/00, 31/1/03, 8/7/03, 14/10/03, 30/6/04 i 284/10) a l’exigir als
que pateixen caigudes i topades quan es troben caminant o circulant en
les vies públiques ..., l’observància de la mínima diligència exigible a tot
vianant, que permeti entendre complert el deure d’autoprotecció de les
persones i que s’evitin conductes i situacions de risc, feixuguesa o turpitud
desencadenants de lesions, doncs l’ús d’un espai públic exigeix igualment
la diligència mínima en l’acció. Per això, les caigudes produïdes com a
conseqüència d’obstacles perfectament visibles han estat declarades
repetidament com a no indemnitzables per trencar-se el nexe de causalitat
amb el funcionament del servei públic”.
4. L’acord de la JGL de 25-3-13, en no reconèixer la responsabilitat
patrimonial –com a qüestió de fons principal- invocada pel reclamant,
congruentment i en conseqüència (en trencar-se relació de causalitat),
tampoc no va pronunciar-se sobre la rellevància o no de la “actio nata” ni
tampoc sobre la quantia indemnitzatòria, invocades en revisió.
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5. El recurs extraordinari de revisió està previst amb caràcter restrictiu i
limitatiu. En el present supòsit no concorre cap de les causes
d’admissibilitat taxades per l’article 118 de la Llei 30/1992.
6. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs de revisió és de
tres mesos, transcorregut el qual sense que es dicti es resolució expressa
es pot entendre desestimat.
Conclusió:
Òbviament, la part reclamant, coneix perfectament la “ratio decidendi” i justificació de les
concretes decisions administratives adoptades, ja que els arguments en què fonamenta
les consideracions plantejades posen de relleu que està al corrent de les motivacions de
l’actuació municipal, tot i els sofismes “a contrari” sostinguts en l’escrit de revisió.
Cap dels arguments emprats en contra no pot reeixir, per manca de fonament, perquè
l’activitat administrativa s’ajusta plenament a Dret i, en particular, als límits de l’actuació
administrativa, ja que resulta perfectament motivada i racional, sense que incorrin en cap
mena de causa de nul·litat o anul·labilitat, ni discrecionalitat ni, per tant, afectada per cap
causa d’admissibilitat de les taxades en l’article 118 de la Llei 30/1992”.
Atès que l'òrgan competent per resoldre el recurs de revisió és el mateix que ha dictat
l'acte impugnat.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments de dret i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs extraordinari de revisió interposat el 12-3-2014 (RED
1617/2014) pel lletrat Sr. A. Ll. Ll., en nom i representació del Sr. A. T. G., contra els
acords de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de 25-3-12 i 18-12-12,
resolutoris de la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. Torres contra
l’Ajuntament de Vila-seca, Exp. 834/2012, de conformitat i amb els efectes de motivació
que s’han esposat als fonaments fàctics i jurídics d’aquesta resolució i, en conseqüència,
confirmar en tots els seus extrems les resolucions impugnades.
SEGON. Notificar aquesta resolució al recorrent, per mitjà de la representació legal
designada a l’efecte, amb indicació de què contra la mateixa, en ser un acte definitiu en
via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA TARGETA D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.
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El 18 de març de 2014, el Sr. J. P. C. va presentar sol·licitud per a la concessió de targeta
d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes.
Vista el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. P. C. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.2 següent:
Categoria 4.2
Aire comprimit- Carrabina:
Marca Gamo
Model Shadow
Calibre: 4,5 mm.
Sèrie núm. 18489-13
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
5.3 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 5/04/2013 REGISTRE D’ENTRADA 2048
PER TABERNA LIZARRA, SCP AMB NIF. J5515399, D’INICI DE L’ACTIVITAT
L'OBERTURA D'UN BAR RESTAURANT A L’ADREÇA C/ DE MARCOS REDONDO, 9
LOCAL 5 DE LA PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
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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 TABERNA LIZARRA, SCP NIF. J5515399, d’inici de l’activitat
l'obertura d'un bar restaurant a l’adreça c/ de Marcos Redondo, 9 local 5 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 375,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 477245), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.s’esmenten.

La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats que

B) SOL·LICITUD EFECTUADA PER ACEITES Y GRASAS PARA BIODIESEL SL EN QUÈ
DEMANA LLICÈNCIA PER AL CANVI NO SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL
TL20060067/CTL090034 CONSISTENT EN LA SUBSTITUCIÓ D’UNA NOVA MÀQUINA A
L'ADREÇA PARC TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA PARCEL·LA F-73 DE VILA-SECA.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat.
Vistos els informes, tràmits així 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.Concedir a ACEITES Y GRASAS PARA BIODIESEL SL, NIF. B43831726,
llicència per al canvi no substancial de la llicència ambiental TL20060067/CTL090034
consistent en la substitució d’una nova màquina a l'adreça Parc Tecnològic i Serveis Alba
parcel·la F-73 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.633869), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

L’activitat ha de sotmetre’s als controls periòdics legalment establers.

C) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER SERVO TÉCNICA DE MOVIMIENTO, SL AMB
NIF. B43660927, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE
REPARACIÓ DE ACTUADORS SERVOHIDRÀULICS A L’ADREÇA PARC
TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA PARCEL.LA F-0102 I F-103 DE VILA-SECA.
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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 SERVO TÉCNICA DE MOVIMIENTO, SL NIF. B43660927,
d’inici de l’activitat l'obertura d'una activitat de reparació de actuadors servohidràulics a
l’adreça Parc Tecnològic i Serveis Alba parcel.la F-0102 i F-103 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.140,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 633827), 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 PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ ITINERANT A
L’AIRE LLIURE SOTA EL TÍTOL “300 ANYS DESPRÉS COMMEMOREM EL PASSAT,
REPENSEM EL FUTUR”.
Atès que el Parlament de Catalunya, mitjançant la moció 93/IV, va instar el Govern a
prioritzar de manera efectiva els actes i les actuacions per a commemorar amb tota
solemnitat el Tricentenari dels Fets de 1714. El Govern de la Generalitat té la voluntat
que, en aquesta celebració, hi estiguin implicades totes les institucions del país, els
organismes culturals, les universitats, les entitats socials i cíviques. I el món educatiu. El
Comissariat del Tricentenari vol establir sinèrgies amb els diferents agents del país, i molt
especialment amb els Ajuntaments, en relació a les iniciatives i els esdeveniments que es
duguin a terme.
Vist que en aquesta línia , l’Oficina Tècnica del Tricentenari promou l’exposició itinerant a
l’aire lliure “300 anys després. Commemorem el passat, repensem el futur”, amb l’objectiu
d’explicar de forma didàctica no només què va passar a principis del segle XVIII, sinó
també com ha evolucionat el país en aquest 300 anys i com és ara que podem decir-ne el
futur.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
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Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de la exposició itinerant a l’aire lliure “300 anys després.
Commemorem el passat, repensem el futur”, durant els dies d’11 al 25 d’abril de 2014
a la plaça de l’Església de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar una despesa i la seva adjudicació per un import de 2.500,00.-€ (IVA
inclòs) per fer front a les despeses d’organització, producció i d’itinerànça de l’exposició,
a l’empresa Sans&Bold Comunicació, SL) i que anirà a càrrec de la partida 14 33400
22609 AD 5065 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER L’ANY 2014.

A) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Associació Ciclista Infantil de
Vila-seca”
on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2014, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
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 de fiscalització 12-2014-172 favorable signat per l’Interventor 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.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Associació Ciclista
Infantil de Vila-seca, amb NIF G55531800 per import de 3.400,00€, destinada a finançar
les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de tres mil quatre cents euros (3.400,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 AD 6525 del pressupost de l’any 2014 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2014, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2013 al 31-07-2014. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2014 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

4. 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.
5. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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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.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

B) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Club Ciclista Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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 de fiscalització 12-2014-171 favorable signat per l’Interventor 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.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Ciclista Vilaseca, amb NIF G43291830 per import de 4.500,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de quatre mil cinc cents euros (4.500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900, AD 6524 del pressupost de l’any 2014 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2014, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2013 al 31-07-2014. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2014 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
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•
•

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

4. 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.
5. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Hoquei Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i una
bestreta del 80% de la mateixa per tal de dur a terme la realització d’activitats i actes que
tenen programats pel present any 2014, acompanyant la memòria de les activitats a
realitzar així com del seu pressupost.
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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 de fiscalització12-2014-177 favorable signat per l’Interventor 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.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Hoquei Vilaseca, amb NIF G43068139 per import de, 22.000,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, vint-i-dos mil euros (22.000,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900, AD 6522 del pressupost de l’any 2014 per fer front a
la subvenció que s’atorga.
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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2014, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2013 al 31-07-2014. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2014 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

4. 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.
5. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Aprovar la concessió d’una bestreta del 80% a compte de la subvenció
ordinària de l’any 2014, a l’entitat Club Hoquei Vila-seca, amb NIF G43068139 , destinada
a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
CINQUÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 17.600,00 €, O 6523 a càrrec de la
partida 14.34100.48900 del pressupost municipal de 2014.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

D) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Club Futbol Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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 de fiscalització 12-2014-176 favorable signat per l’Interventor i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
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Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Futbol Vilaseca, amb NIF G43085091 per import de, 20.500,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, vint mil cinc cents euros(20 .500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900, ADO 6527 del pressupost de l’any 2014 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2014, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2013 al 31-07-2014. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2014 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

4. 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.
5. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
6. 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.
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7. 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.
8. 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.
9. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Futbol Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 21.488,67 €, com a justificants de la subvenció concedida al Club
Futbol Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 20.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 ADO 6527del pressupost de l’any 2014.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

E) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Club Petanca la Plana” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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 de fiscalització 12-2014-175 favorable signat per l’Interventor 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.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Petanca La
Plana, amb NIF G43480110 per import de, 1.500,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, mil cinc cents euros (1.500,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900 ADO 6521 del pressupost de l’any 2014 per fer front a
la subvenció que s’atorga.
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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2014, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2013 al 31-07-2014. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2014 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

4. 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.
5. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
6. 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.
7. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
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8. 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.
9.

En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

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.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca La Plana,
mitjançant factures, per un import de 1.805,00 €, com a justificants de la subvenció
concedida al Club Petanca La Plana.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900, ADO 6521 del pressupost de l’any 2014.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

F) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Club Bàsquet Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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 de fiscalització 12-2014-178 favorable signat per l’Interventor, 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.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Bàsquet Vilaseca, amb NIF G43135037 per import de, 20.500,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, vint mil cinc cents euros (20.500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900, AD 6528 del pressupost de l’any 2014 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
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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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2014, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2013 al 31-07-2014. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2014 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

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

4. 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.
5. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
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9. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Bàsquet Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 19.040,17 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida al Club Bàsquet Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 19.040,17 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900, O 7213 del pressupost de l’any 2014.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
PROGRAMADES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2014.
Atès que el Parlament de Catalunya, mitjançant la moció 93/IV, va instar el Govern a
prioritzar de manera efectiva els actes i les actuacions per a commemorar amb tota
solemnitat el Tricentenari dels Fets de 1714. El Govern de la Generalitat té la voluntat
que, en aquesta celebració, hi estiguin implicades totes les institucions del país, els
organismes culturals, les universitats, les entitats socials i cíviques. I el món educatiu. El
Comissariat del Tricentenari vol establir sinèrgies amb els diferents agents del país, i molt
especialment amb els Ajuntaments, en relació a les iniciatives i els esdeveniments que es
duguin a terme.
Atesa la celebració a Vila-seca de la Diada de Sant Jordi, Patró de Catalunya, la regidoria
de Cultura ha elaborat un programa d’activitats pensat en la promoció i coneixement dels
fets del 1714 a realitzar entre els dies 11 d’abril i 8 de maig de 2014.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
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.- Aprovar la realització del programa d’activitats amb motiu de la Diada de Sant
Jordi que figura a l’expedient, entre els dies d’11 d’abril i el 8 de maig de 2014.
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SEGON.- Aprovar una despesa per import de 6.319,54.-€ (IVA inclòs) per a la
contractació dels diferents serveis segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a
càrrec de la partida 14 33400 22609 A 6687 del pressupost per a l’exercici de 2014.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de fons.

6.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA
VINCULADA AL PROGRAMA “TREBALL I FORMACIÓ”, AIXÍ COM LA DESPESA
CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa “Treball i Formació”, d’acord
amb l’Ordre EMO/210/2013, de 3 de setembre, on hi ha previst la realització d’una acció
formativa de 90 hores.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa de 90 hores del Certificat de
Professionalitat “Activitats Auxiliar de Magatzem” amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat i
les oportunitats d’inserció laboral dels sis treballadors que formen part del programa
Treball i Formació.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a C.F. NOVATÈCNICA, S.L., únic centre homologat pel
SOC per poder impartir aquest certificat de professionalitat al municipi de Vila-seca i, que
la presentada està dins del pressupost màxim previst, amb un import de 2.673 euros i,
vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 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 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. Aprovar la realització d’una acció formativa de 90 hores del Certificat de
Professionalitat “Activitats Auxiliar de Magatzem”, que s’adjudica C.F. NOVATÈCNICA,
S.L, per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.673 euros per al pagament d’una acció
formativa de 90 hores del Certificat de Professionalitat “Activitats Auxiliar de Magatzem” a
C.F. NOVATÈCNICA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-6693) del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al Servei d’Ocupació
de Catalunya, al SOCE i a C.F. NOVATÈCNICA, S.L.
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6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.
A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa FERCHI, C.B., d’un incentiu per a la
contractació indefinida d’una treballadora amb una jornada de 20 hores setmanals,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal, i 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa FERCHI, C.B., d’un incentiu per
a la contractació indefinida d’una treballadora amb una jornada de 20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.333 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-5073) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa FERCHI, C.B.
B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANEA 2008, S.L. d’un incentiu per a la
contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i 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:
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PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa SANEA 2008, S.L. d’un incentiu
per a la contractació de 5 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 3.750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-5964) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANEA 2008, S.L.
C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa J. D. L. F. C., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos a jornada completa, mitjançant una oferta
de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal, i 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa J. D. L. F. C., d’un incentiu per a
la contractació d’un treballador durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-5965) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. D. L. F. C..

D) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa P. C. G., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant tres mesos amb una jornada de 20 hores setmanals, mitjançant
una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal 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. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa P. C. G., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos amb una jornada de 20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(5966) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa P. C. G..
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI DE
VILA-SECA DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ.

A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor A. N. A. d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor A. N. A. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-6032) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor ALBERTO NAVARRO AGUACIL.
B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ARAGOCAT 2014, S.L. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa ARAGOCAT 2014, S.L. d’un
incentiu per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-6033)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ARAGOCAT 2014, S.L.

C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor N. P. d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a la contractació d’un treballador
provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període mínim de tres mesos i una
jornada mínima del 75%.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
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conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’emprenedor N. P. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, vinculat a la contractació d’un
treballador provinent de la Borsa de Treball Municipal, per un període mínim de tres
mesos i una jornada mínima del 75%.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-6034) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor N. P..
D) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa FERCHI, C.B. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa FERCHI, C.B. d’un incentiu per
a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-5063)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa FERCHI, C.B.
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E) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora M. P. F. d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa M. P. F. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-4866)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa M. P. F.
6.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA RENÚNCIA AL PAGAMENT
D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE HAGIN SOL·LICITAT SUBVENCIÓ
MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’empresa CHICKEN FARM, S.L. té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 6.000 euros, per a la contractació de 8 treballadors aturats durant 3 mesos a
jornada completa, mitjançant una oferta presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que als arxius del Departament de Llicencies d’Activitat d’aquest Ajuntament, consta
que aquesta empresa ha estat donada de baixa amb data 22 de juny de 2013.
Atès que l’empresa CHICKEN FARM, S.L. no ha sol·licitat el pagament dels incentius i no
ha comunicat cap contractació mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Deixar sense efecte la totalitat de la subvenció concedida a l’empresa
CHICKEN FARM, S.L. per un import de 6.000 euros, per a la contractació de 8
treballadors durant 3 mesos a jornada completa, degut a que a l’expedient tramitat consta
el tancament de l’activitat amb data 22 de juny de 2013 i que a més no ha presentat cap
documentació de les contractacions efectuades.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
CHICKEN FARM, S.L.
B) Atès que l’empresa NETEGES JORNET, S.L. té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 625 euros, per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una
jornada de 25 hores setmanals, mitjançant una oferta presentada davant la Borsa de
Treball Municipal.
Vista la declaració de l’empresa de renúncia a sol·licitar el pagament de la subvenció,
degut a que no compleix el requisit establert a l’article 6.1 de les bases, que fixa la durada
del contracte de treball en un tres mesos com a mínim.
Atès que, d’acord amb l’article 12 de les bases, el beneficiari d’un ajut aprovat pot
renunciar a l’ajut concedit, cosa que ha comunicat per escrit a l’ajuntament amb data 4 de
febrer de 2014.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la renúncia presentada per l’empresa NETEGES JORNET, S.L a
percebre la subvenció de 625 euros, per a la contractació d’un treballador durant 3 mesos
amb una jornada de 25 hores setmanals, mitjançant una oferta presentada davant la
Borsa de Treball Municipal, ja que no ha complert el termini mínim de 3 mesos de
contractació per rebre el pagament de la subvenció.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
NETEGES JORNET, S.L.
C) Atès que l’empresa MUTUAL GESTIÓ INTEGRAL, S.L. té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 7.500 euros, per a la contractació de 10 treballadors aturats durant
3 mesos a jornada completa, mitjançant una oferta presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vista la declaració de l’empresa de renúncia a sol·licitar el pagament de la subvenció,
degut a que no compleix el segon paràgraf del requisit establert a l’article 6.1 de les
bases: “les persones contractades no poden haver estat contractades per la mateixa
empresa durant l'any anterior”.
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Atès que, d’acord amb l’article 12 de les bases, el beneficiari d’un ajut aprovat pot
renunciar a l’ajut concedit, cosa que ha comunicat per escrit a l’ajuntament amb data 24
de febrer de 2014.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la renúncia presentada per l’empresa MUTUAL GESTIÓ INTEGRAL,
S.L a percebre la subvenció de 7.500 euros, per a la contractació de 10 treballadors
durant 3 mesos a jornada completa, mitjançant una oferta presentada davant la Borsa de
Treball Municipal, degut a que no compleix el segon paràgraf del requisit establert a
l’article 6.1 de les bases: “les persones contractades no poden haver estat contractades
per la mateixa empresa durant l'any anterior”.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
MUTUAL GESTIÓ INTEGRAL, S.L.
6.8 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2013, PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor C. R. C., d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a l’informe
d’Intervenció, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 6 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Denegar la subvenció sol·licitada per l’emprenedor C. R. C., per no complir el
requisit establert a l’article 6 de les bases pel que fa a l’informe positiu del Servei
d’Intervenció.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor C. R. C..
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6.9
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UNA NOVA EDICIÓ DEL
PROGRAMA EDUCAR EN HÀBITS I VALORS A LA BIBLIOTECA DURANT L’ANY
2014.
Vist que dins dels actes programats per la regidoria de Cultura per l’any 2014, s’ha
previst, la realització d’una nova edició del programa “Educar en hàbits i valors a la
Biblioteca”.
Atesa la conveniència de donar continuïtat l’any 2014 al programa “Educar en hàbits i
valors” a la Biblioteca mitjançant el treball d’un educador 6 hores a la setmana, de gener
a juny i de setembre a desembre, els dies de més afluència d’infants i famílies.
Vistos els pressuposts presentats i atesa la necessitat de dotar econòmicament el
programa d’ “Educar en hàbits i valors a la biblioteca”
Vistos els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització del programa “educar en hàbits i valors a la biblioteca per
l’exercici 2014.
SEGON.- Aprovar una despesa de 3.960 € (IVA inclòs) per a la contractació de
l’educadora i altres segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la
partida 14 33400 22609 AD 3897 del pressupost per a l’exercici de 2014.
TERCER.- Encarregar aquests treballs a l’empresa “Fundació en Xarxa” d’acord amb la
proposta presentada i els pressupostos que figuren a l’expedient.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN NOU CICLE ANUAL, ANY
2014, DE CONTES PER A INFANTS.
Vista la programació del Tretzè cicle de conta contes amb el títol de “Contes en família”
organitzat per la Regidoria de Cultura a la Biblioteca Municipal per l’any 2014.
Atesa la conveniència de donar continuïtat durant l’any 2014 al cicle de conta contes
anual a la Biblioteca Municipal amb una programació de periodiciat mensual i amb un
total de 12 sessions a càrrec de diferents narradors.
Vistos els pressuposts presentats i atesa la necessitat de dotar econòmicament el
programa de “Conta Contes”.
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Vistos els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització del programa Conta Contes a la Biblioteca Municipal amb
el títol “Contes en família” per l’exercici 2014.
SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 3.144,62 € (IVA inclòs) per a la contractació
dels narradors, despeses de publicitat i coordinació del cicle segons el detall que figura a
l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 A 3894 del pressupost per a
l’exercici de 2014.
TERCER.- Encarregar aquestes sessions de contes as diferents narradors d’acord amb la
proposta presentada
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal.

6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A DIFERENTS
ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2014.

A) Vista la sol·licitud de l’associació del Radio Club de Vila-seca Colla que demana la
concessió d’una una subvenció ordinària per afrontar les despeses de funcionament
anual del Radio Club de Vila-seca i vist l’informe favorable de consignació pressupostària
signat per l’Interventor Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’associació del Radio Club de Vila-seca una subvenció ordinària de
700,00- € (IVA inclòs) per afrontar les despeses de funcionament anual del Radio Club de
Vila-seca, amb càrrec a la partida 14.33400.48900 del pressupost per a l’exercici de
2014.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el
octubre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

durant
durant
31 de

de les
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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 ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la sol·licitud de la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca que demana la
concessió d’una una subvenció ordinària per afrontar les despeses de funcionament
anual de la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca i vist l’informe favorable de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons I vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una subvenció ordinària
de 1.400,00- € (IVA inclòs) per afrontar les despeses de funcionament anual de la Colla
Gegantera i Grallers de Vila-seca, amb càrrec a la partida 14.33400.48900 del pressupost
per a l’exercici de 2014.
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SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 de
octubre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

43

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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
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