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

DATA:
LLOC:
HORARI:

27 de maig de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,05 hores

Hi assisteixen:

Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Xavier Graset Morell
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sra. Dolors Morales García, Interventora acctal. de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 20 DE MAIG DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 20 de maig de 2013, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

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

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013031.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 20 de
maig de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013031, per import de
85.078,97 euros.
4r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

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

- SOL·LICITUD DEL SR. J. A. T. S. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
PINTAR LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C. SANT PERE, 33 I VERGE DE LA
PINEDA, 54 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a 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. Concedir al Sr. J. A. T. S., la devolució de la fiança dipositada per pintar la
façana de l’habitatge situat al c. Sant Pere, 33 i Verge de la Pineda, 54 de Vila-seca, per
import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.2 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTADA AL SR. J. C. B. PER ORDENAR LA
NETEJA DE LA FINCA SITUADA AL C. CLAVELLS, 13 DE LA PLANA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que l’actual propietari es el BBVA, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat al Sr. J. C. B. per ordenar la neteja
de la finca situada al c. Clavells, núm. 13 de La Plana, ja que l’actual propietari es el
BBVA.
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SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A MARINO LÓPEZ XXI SL
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de les
parcel·les ZR-4 i ZR-6, del PP-VI-I, de Vila-seca,
on s’observen les següents
deficiències:
- Presenta un lamentable estat de brutícia.
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Haurà de procedir a la neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a MARINO LÓPEZ XXI SL, per
tal de formular les al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en
defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que per Delegació de l’Ajuntament Ple correspon a la Junta de Govern Local dictar
l’ordre d’execució, 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 MARINO LÓPEZ XXI SL, l’execució de les actuacions necessàries
per a conservar les parcel·les ZR-4 i ZR-6, del PP-VI-I, de Vila-seca en les condicions de
salubritat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja del terreny.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol·licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
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C) EXPEDIENT
SINGULARES

D’ORDRE

D’EXECUCIÓ

DICTAT

A

ANIDA

OPERACIONES

Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de la parcel·la
ZR-3, del PP-VI-I, de Vila-seca, on s’observen les següents deficiències:
-

Presenta un lamentable estat de brutícia.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Haurà de procedir a la neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a ANIDA OPERACIONES
SINGULARES, per tal de formular les al·legacions i presentar els documents que
consideri pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que per Delegació de l’Ajuntament Ple correspon a la Junta de Govern Local dictar
l’ordre d’execució, 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 ANIDA OPERACIONES SINGULARES, l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar la parcel·la ZR-3 del PP-VI-I, de Vila-seca en les condicions
de salubritat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja del terreny.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
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5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TARGETES D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.
El 16 de maig de 2013, el Sr. L. B. A. va presentar sol·licitud per a la concessió de targeta
d’armes de categoria 4a, del tipus paint ball.
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 i vist 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. L. B. A. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus paint ball, per a
les carabines, rifle i pistola següents:
Categoria 4.1
Carabina:
Marca ICS TAIWAN ROC
Model M4 A.2
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. C2500812
Carabina:
Marca TSWG
Model PDW
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. SN KP019831
Carabina:
Marca TOKYO MAUI CO.LT.
Model M4 A.1
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. M 330497
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Carabina:
Marca CLASSIC ARMY
Model CA 25
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. SER 000172
Categoria 4.2
Rifle:
Marca JG
Model BAR 10
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. SN KP017078
Pistola:
Marca TOKIO MARUI
Model DESERT WARRIOR
Calibre: 6 mm
Sèrie núm. CRG 1368
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.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
“PROGAT VILA-SECA” PER A L’EXERCICI DE 2013.
El 26-3-2013 l’entitat PROGAT VILA-SECA (RED 1845/13), formula petició de subvenció a
l’empara del Conveni de Col·laboració subscrit amb l’Ajuntament el 28-6-2012, per a la
localització i control de les colònies de gats al carrer, tenir-les en condicions sanitàries
acceptables, garantint que no representin cap perill sanitari i que, amb l’esterilització, no
s’incrementi la colònia urbana. A la petició acompanya el Programa detallat i pressupost total
desglossat de les activitats realitzades i declaració responsables d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que les bases per a la concessió de la subvenció es van aprovar en l’acord de la Junta
de Govern Local de data 25-6-2012. Essent la vigència del Conveni de col·laboració amb
l’entitat Progat Vila-seca fins el 31-12-2013, prorrogable per períodes d’un any fins a un
màxim de 2 anys més.
Atès que és competència dels ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits.
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Atès que Progat Vila-seca és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal
la protecció i esterilització de les colònies incontrolades de gats de carrer, i que consta
inscrita com a col·laboradora del departament de Medi ambient i Habitatge amb el número
133..
Atès l’informe de Governació justificatiu del caràcter singular de la subvenció, per les
diverses raons que acrediten el seu interès públic i social, les quals en conjunt, dificulten la
seva convocatòria pública.
Atès l’informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió directa de subvenció.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Atès que aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb el disposat per
l’article 7.1.c) del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, que estableix com a excepció als principis de publicitat i concurrència,
amb caràcter excepcional, les subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en l’expedient que
dificultin la concurrència pública.
Vistos els anteriors antecedents i la resta de documentació obrant en l’expedient, i vist 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.- Atorgar, amb càrrec a la partida 2013.14.92400.48900 (AD 12134) del pressupost
de despeses de la Corporació, una subvenció directa per import de 500,00€ a
l’ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA (NIF: G-43971480), per les raons i arguments abans
exposats.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i el conveni tindran el caràcter de bases reguladores de la
subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aquesta subvenció queda condicionada a:
- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- En tots els cartells i impresos que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió, caldrà fer constar l’anagrama municipal i remetre dos
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exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per
l’Ajuntament.
-Acreditar estar al corrent de pagament amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària , la
Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Vila-seca , imposades per la
legislació vigent segons estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, així com l’article 24 del Reglament de l’esmentada llei aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol de la Seguretat Social,
QUART.- El termini per justificar aquesta subvenció finalitzarà el proper dia 30 de novembre
de 2013. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, la subvenció es donarà de
baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ.- 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 Departament d’Intervenció de l’Ajuntament.
SISÈ. Notificar l’acord a PROGAT VILA-SECA i a l’Interventor de l’Ajuntament, i donar-ne
la publicitat corresponent en el BOPT.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE VILA-SECA PER A
L’EXERCICI DE 2013.
Vist l’escrit presentat per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca,
sol·licitant la concessió de la subvenció ordinària corresponent a l’exercici de 2013, per tal
de sufragar les despeses originades del seu funcionament i la realització d’activitat i actes
programats per l’any 2013.
Atès que les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi, aprovades per l’Ajuntament Ple el 29 d’octubre de 1999, no han sofert cap tipus
de modificació.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, i vist 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 una subvenció ordinària de 18.000’00€ a l’Associació de Comerciants
i Empresaris de Vila-seca, per tal que puguin afrontar les despeses que els comportarà el
seu funcionament i la realització de les activitats i actes ordinaris que tenen programats
per l’any 2013, a càrrec de la partida 2013.12.43000.22706 (AD 11248) del vigent
pressupost municipal.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a:
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- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- En tots els cartells i impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb
motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.
TERCER.- El termini per justificar les subvencions ordinàries finalitzarà el dia 31 de
desembre de 2013. Transcorregut aquest termini sense haver-les presentat, les
subvencions es donaran de baixa i caducarà el dret dels beneficiaris a percebre-les.
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 Intervenció Municipals de Fons.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA CREU
ROJA DE VILA-SECA I LA MINUTA DE CONVENI PER A L’EXERCICI DE 2013.
Atès que és competència municipal la prestació dels serveis de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges d’acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 115 de la Llei 22/88 del 28 de
juliol de Costes de 1988 i l’Ordre de 31 de juliol de 1972 (Presidència) sobre mesures de
seguretat a les platges.
Atès que Creu Roja, Institució Auxiliar dels poders públics, incideix plenament en la
prestació de serveis d’auxili, vigilància, salvament i socorrisme de les platges urbanes que
configuren el marc d'actuació respecte a les competències abans esmentades.
Atès l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i
l’Assemblea Local de Creu Roja per al desenvolupament dels dispositius integrals d’auxili,
socorrisme i salvament dels banyistes usuaris de les platges urbanes del municipi de Vilaseca, així com en la participació i suport directa en altres programes municipals que
requereixin accions de prevenció per a garantir la salut i seguretat de les persones,
sempre sobre la base de protocols de coordinació, comunicació operativa i informació
establerts entre ambdues institucions.
Atès que el conveni preveu la concessió directa d’una subvenció per import de 120.000,00
€, l’IVA inclòs.
Atès que aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb el disposat per
l’article 7.1.c) del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, que estableix com a excepció als principis de publicitat i
concurrència, amb caràcter excepcional, les subvencions en que s’acreditin raons
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d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament
justificada en l’expedient que dificultin la concurrència pública.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, i vist 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.- Aprovar la concessió directa d’una subvenció a l’Assamblea Local de la Creu
Roja Vila-seca, per import de 120.000,00 €, a càrrec de la partida 2013.15.17900.48900
(AD 10654) del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i
l’Assemblea Local de Creu Roja desenvolupament per part de l’Assemblea Local de Creu
Roja Vila-seca dels dispositius integrals de d’auxili, socorrisme i salvament dels banyistes
usuaris de les platges urbanes del municipi de Vila-seca, així com en la participació i
suport directa en altres programes municipals que requereixin accions de prevenció per a
garantir la salut i seguretat de les persones, sempre sobre la base de protocols de
coordinació, comunicació operativa i informació establerts entre ambdues institucions per
a l’any 2013, que s’adjunta a l’expedient.
TERCER. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i el conveni tindran el caràcter de bases reguladores de la
subvenció.
QUART. Notificar els present acord a la Creu Roja Local de Vila-seca i a l’Interventor de
l’Ajuntament i donar la publicitat corresponent en el BOPT.
5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUITA I
TEMPORAL D’UN VEHICLE ELÈCTRIC PER AL SERVEI DE PLATGES DE LA
POLICIA LOCAL.
Atès que l’empresa local VIDAUTO AUTOMOCIÓ SLU, ha ofert a l’Ajuntament la
possibilitat de cessió gratuïta del següent bé de la seva propietat: Vehicle elèctric marca
Renault, model Twizy, matrícula 7623-HLN, amb l’objecte de que, durant 6 mesos, el
puguin utilitzar els agents de la Policia Local en el servei de platges.
Atès que l’oferiment és mostra de la col·laboració de l’empresa Vidauto Automoció SLU
amb les mesures que el consistori impulsa per incentivar l'aplicació de polítiques no
contaminants.
Atès que el nucli de La Pineda, àmbit territorial on es preveu desenvolupar l’acció policial
del vehicle ofert esdevé un territori idoni per al foment del vehicle elèctric, tant per la
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singularitat geogràfica, amb distàncies petites i la necessitat d'optimitzar els recursos
energètics.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Governació, justificatiu de la idoneïtat de la cessió i
dels avantatges que pot representar per a l’Ajuntament la seva acceptació, i sobre la
valoració del possible gravamen que pugui suposar la cessió del bé a l’Ajuntament.
Atès l’informe del Secretari General en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a l’acceptació de la cessió gratuïta proposada.
Atès l’informe d’Intervenció, sobre l’existència de consignació pressupostària per a la
despesa de l’assegurança a tot risc a càrrec de l’Ajuntament mentre duri la cessió.
Atès que de conformitat amb l’article 206.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’adquisició
de béns a títol lucratiu no està subjecta a cap restricció.
Vista la proposta de cessió del vehicle que s’ha de formalitzar administrativament
mitjançant document en el qual s’estableixin les condicions de la cessió i els drets i
obligacions de les parts.
Vistos els anteriors antecedents, i vist 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. Acceptar la cessió gratuïta i temporal del vehicle elèctric marca Renault, model
Twizy, matrícula 7623-HLN, propietat de VIDAUTO AUTOMOCIÓ, SLU., amb l’objecte de
que, durant 6 mesos a partir de la signatura del document de cessió, el puguin utilitzar els
agents de la Policia Local en el servei de platges.
SEGON. Aprovar la despesa de l’assegurança a tot risc a càrrec de l’Ajuntament de Vilaseca mentre duri la cessió del vehicle, per import de 262,49,00 €, amb càrrec a la partida
2013.15.92000.22699 (AD 12630) del vigent pressupost municipal i el seu pagament a
VIDAUTO AUTOMOCIÓ, SLU.
TERCER. Aprovar la minuta del document administratiu de cessió entre a formalitzar
entre l’empresa VIDAUTO AUTOMOCIÓ SLU i l’Ajuntament de Vila-seca, que se
subscriurà per part de l’Ajuntament pel Regidor de Governació, i en el qual es descriuran
el bé cedit, la situació física i l’estat de conservació, les condicions de la cessió i els drets
i obligacions de les parts.
QUART. Notificar el present acord al propietari, per tal de formalitzar la cessió, a la
prefectura de la Policia Local, i a l’Interventor de Fons de l’Ajuntament.
5.6 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.
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- SOL·LICITUD EFECTUADA PER LEISURE PARKS SA AMB A79496394, D’UN
CANVI NO SUBSTANCIAL INSTAL.LACIÓ D’UNA PLATAFORMA CIRCULAR
ELEVADORA EN PISCINA DOFINS A L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS, S/N PARC
AQUOPOLIS DE LA PINEDA.
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 Ponència
Comarcal d’Avaluació ambiental (PCAA) del Consell Comarcal, considera que es tracta
d’un canvi no substancial de la llicència del dolfinari del parc aquàtic, per la qual cosa
aquesta pot dur-se a terme sense cap més tràmit
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 LEISURE PARKS SA A79496394, llicència com a canvi no
substancial instal.lació d’una plataforma circular elevadora en piscina dofins a l’adreça Ps.
de Pau Casals, s/n parc aquopolis de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 240,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 549020), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Incorporar com un canvi no substancial a la llicència del parc aquàtic de la
Pineda, per la qual cosa aquesta pot dur-se a terme sense cap més tràmit.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.
A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa G. C. B., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant sis 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Atesa la proposta del Regidor Delegat de Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa G. C. B., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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 6518)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa G. C. B..

B) Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa Leisure Parks SA, d’incentius per a la
contractació de treballadors aturats, mitjançant ofertes de treball presentades davant la
Borsa de Treball Municipal.
Vist que els llocs de treball pels quals sol·licita subvenció són tres auxiliars de control, un
supervisor de manteniment i dos ajudants de manteniment.
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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa Leisure Parks SA, d’incentius
per a la contractació de sis treballadors amb el detall que s’indica a continuació:
Nombre llocs
3
1
2

Categoria treballador
Auxiliar de control
Supervisor manteniment
Ajudant de manteniment

Temps contracte
3 mesos
6 mesos
3 mesos

Tipus jornada
completa
completa
completa

Import incentiu
2.250 euros
750 euros
1.500 euros

SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.500 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
(D 7402) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Leisure Parks SA.
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C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Servitur Salvament SL, d’un incentiu per a
la contractació de cinquanta treballadors durant tres mesos a jornada complerta,
mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa Servitur Salvament SL, d’un
incentiu per a la contractació de cinquanta treballadors durant tres mesos a jornada
complerta.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 37.500 €, 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 6522) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Servitur Salvament SL.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa J. G. P., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos amb una jornada laboral de 30 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa J. G. P., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos amb una jornada laboral de 30 hores
setmanals.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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 6520)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. G. P..

E) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Vidres i Aluminis Vila-seca SL, 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa Vidres i Aluminis Vila-seca SL,
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 €, 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 6523)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Vidres i Aluminis Vila-seca SL.

F) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa D. L. M., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant dotze mesos amb una jornada laboral de 30 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
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Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa D. L. M., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant dotze mesos amb una jornada laboral de 30 hores
setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, 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 7802)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa D. L. M..

G) Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.
d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, mitjançant ofertes de treball
presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist que els llocs de treball pels quals sol·licita subvenció són sis cambrers de
restaurant/bar, vuit cambreres de pisos/netejadores i dos operaris de manteniment.
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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
S.A. d’incentius per a la contractació de 16 treballadors amb el detall que s’indica a
continuació:
Nombre llocs
6
8
2

Categoria treballador
Cambrers restaurant-bar
Cambreres pisos-neteja
Operari de manteniment

Temps contracte
3 mesos
3 mesos
3 mesos

Tipus jornada
completa
30 hores
completa

Import incentiu
4.500 euros
6.000 euros
1.500 euros
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 12.000 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-11203) del pressupost municipal aprovat per l’exercici 2013.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.

H) Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa BERCOSE, S.L. d’incentius per a la
contractació de treballadors aturats, mitjançant ofertes de treball presentades davant la
Borsa de Treball Municipal.
Vist que els llocs de treball pels quals sol·licita subvenció són 2 operaris de producció, i 1
auxiliar de serveis.
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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Atesa la proposta del Regidor Delegat de Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa BERCOSE, S.L. d’incentius
per a la contractació de 3 treballadors amb el detall que s’indica a continuació:
Nombre llocs
2
1

Categoria treballador
Operaris de producció
Auxiliar de serveis

Temps contracte
3 mesos
3 mesos

Tipus jornada
30 hores
completa

Import incentiu
1.500 euros
750 euros

SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.250 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-12317) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.

I) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANS ARAGONÈS, S.L., d’un incentiu per
a la contractació de 2 treballadors durant tres mesos amb una jornada laboral de 30 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa SANS ARAGONÈS, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant tres mesos amb una jornada laboral
de 30 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.500 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
(D-12971) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANS ARAGONÈS, S.L.

J) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L., d’un incentiu
per a la contractació de 20 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L., d’un
incentiu per a la contractació de 20 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 15.000 €, 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-12972) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.

K) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa E. V. L. S., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant tres mesos amb una jornada laboral 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 i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vista la proposta formulada per la Regidora de Dinamització Laboral, i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa E. V. L. S., d’un incentiu per a la
contractació d’una treballadora durant tres mesos amb una jornada laboral de 20 hores
setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000 (D-12974)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa E. V. L. S.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
A LES COLLES PARTICIPANTS AL CARNAVAL 2013.
Ates que la Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2013, va aprovar les bases per
a la concessió de subvencions i la seva despesa pel carnaval 2013, i vista la relació de
justificants presentats per les colles participants a les activitats de carnaval 2013
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
atesa la proposta del Regidor Delegat de Cultura, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a les colles participants al carnaval 2013
de Vila-seca destinades a finançar les despeses de les colles que s’indiquen a
continuació amb l’import que es detalla per a cada una de les entitats.
NOM I COGNOMS

DNI

COLLA

Sra. J. A. F.
Sr. R. F. R.
Sra. M. P. B.
Sra. C. d. L. P. C.
Sr. D. L. P.
Sra. I. B. F.
Sr. G. B. P.
Sra. E. V. Ll.
Sr. M. A. A.
Sra. M. C. H. H.
Sra. M. P. D.
Sr. A. B. D. S.

39917663J
39720333T
77787038A
75090121L
39703423H
24342517F
77793005J
39890638J
39662161H
39706029W
39709690Y
39700908X

LOS MAÑANA
ELS AMICS
ELS BARRETINAS
EL GARAJE
PURGATORI
LOS QUE FALTABAN
C. JOVES DE VILA-SECA
ELS GUASSAPP
LOS DESPERDIGAOS
EL CARRER
JOVENES CASTORES
ELS DIVENDRES

IMPORT
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€
250.-€

SEGON.- Aprovar la documentació presentada com a justificació de les colles de
carnaval 2013.
TERCER.- Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.750,00.-€ a càrrec
de la partida 14.33400.48900, Relació O 255 del vigent pressupost municipal, d’acord
amb el següent detall:

NOM I COGNOMS
Sra. J. A. F.
Sr. R. F. R.
Sra. M. P. B.
Sra. C. d. L. P. C.
Sr. D. L. P.
Sra. I. B. F.
Sr. G. B. P.
Sr. M. A. A.
Sra. M. C. H. H.
Sra. M. P. D.
Sr. A. B. D. S.

DNI
39917663J
39720333T
77787038A
75090121L
39703423H
24342517F
77793005J
39662161H
39706029W
39709690Y
39700908X

COLLA
IMPORT
LOS MAÑANA
250.-€
ELS AMICS
250.-€
ELS BARRETINAS
250.-€
EL GARAJE
250.-€
PURGATORI
250.-€
LOS QUE FALTABAN
250.-€
C. JOVES DE VILA-SECA 250.-€
LOS DESPERDIGAOS
250.-€
EL CARRER
250.-€
JOVENES CASTORES
250.-€
ELS DIVENDRES
250.-€

QUART.- Aprovar la despesa i el seu pagament, condicionat al compliment de les bases i
al fet d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributaries, per un import de 250.€ a càrrec de la partida 12.33400.48900 del vigent pressupost municipal, d’acord amb el
següent detall:
NOM I COGNOMS

DNI

COLLA

IMPORT
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Sra. E. V. Ll.

39890638J

ELS GUASSAPP

250.-€

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUVENCIÓ ORDINÀRIA A LES
DIFERENTS ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2013.
Vistes les sol·licituds presentades per les entitats culturals del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist els informes favorables de la Intervenció Municipal i atesa la proposta del Regidor
Delegat de Cultura, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a les entitats culturals de Vilaseca destinades a finançar les activitats i el funcionament de les entitats que s’indiquen a
continuació amb l’import que es detalla per a cada una de les entitats.
Entitat
Subvenció:
___________________________________

Ordinària

AD

Societat Joventut Catòlica “El Centru” de Vila-seca

1.300.-€

9340

1.400.-€

9346

1.100.-€

9361

2.500.-€

9347

1.300.-€

9348

900.-€

9349

Trobades, actuacions, assegurances, materials..

Societat Joventut Catòlica “Els Pastorets”
Trobades, actuacions, assegurances, materials..

A. Amics del Santuari de la M.D. de la Pineda
Manteniment, activitats socials, gestió..

Associació Catalana-Iberoamericana de Vila-seca
Actuacions, intercanvis, materials..

Societat Las Vegas de Vila-seca
Manteniment, gestió, materials..

Trabucaires del Comú de Vila-seca
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Actuacions, sortides, gestió, gestió, materials..

Cor de Cambra Sherzo de Vila-seca

1.300.-€

9350

1.500.-€

9351

Societat El Fènix de Vila-seca
Manteniment, activitats, gestió, materials..

1.300.-€

9352

Associació La Tramoia de Vila-seca

3.000.-€

9353

5.600.-€

9354

3.000.-€

9355

1.500.-€

9356

Intercanvis, vestuari, gestió, desplaçaments..

Associació Cultural de Dones de la Pineda
Intercanvis, activitats, gestió, trobades..

Manteniment, activitats, gestió, decorats..

Associació Revista “El Pont de Fusta” de Vila-seca
Manteniment, activitats, gestió, decorats..

Associació ACVIMA de Vila-seca
Sortides, gestió, assegurances, trobades..

Casal de la Dona de Vila-seca
Intercanvis, activitats, gestió, trobades..

SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 25.700’00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 del pressupost de l’any 2013 per fer front a les subvencions que
s’atorguen.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les presents subvencions 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 2013.
2. L’entitat haurà de justificar la subvenció i la realització de l’activitat com a màxim el
31 d’octubre de 2013, o el dia 15 de desembre de 2013 per les extraordinàries,
podran presentar la justificació fins al 15 de gener de 2014 aquelles subvencions
destinades a realitzar activitats entre el 15 i el 31 de desembre de 2013,
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
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4.
5.

6.

7.

8.

fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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.
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.
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.
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.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES
QUE HAGIN SOL·LICITAT SUBVENCIÓ MITJANÇANT LA BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL I EL PLA DE DINAMITZACIÓ LABORAL 2012.

A) Atès que l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, SL, té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 9.000 euros per la contractació de 18 treballadors
durant sis mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de Treball municipal i, 3.750
euros per la contractació de 6 treballadors durant sis mesos a jornada completa a través
el Pla de Dinamització Laboral 2012.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa RESTAURANTES
RÁPIDOS DE SALOU, SL, ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 4.750,01 euros corresponents a la justificació de 4
contractes realitzats i justificats de sis mesos a jornada completa, 5 contractes de cinc
mesos a jornada completa i 2 contractes de quatre mesos a jornada completa mitjançant
la Borsa de Treball municipal i 3.020,83 euros corresponents a la justificació de 4
contractes realitzats i justificats de sis mesos a jornada completa i un contracte de cinc
mesos a jornada completa a través del Pla de Dinamització Laboral 2012.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, atesa la proposta del Regidor Delegat de
Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa RESTAURANTES
RÁPIDOS DE SALOU, SL, en 7.770,84 euros per la contractació de 4 treballadors per un
termini de sis mesos a jornada completa, 5 treballadors durant cinc mesos i 2 treballadors
per un termini de quatre mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de Treball
municipal i 4 treballadors per un termini de sis mesos a jornada completa i, un treballador
durant cinc mesos a jornada completa a través del Pla de Dinamització Laboral 2012 i,
deixar sense efecte la part de la subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 7.770,84 euros, a càrrec de la
partida 14.23000.48000 (O-301) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa RESTAURANTES RÁPIDOS DE SALOU, SL.
B) Atès que l’empresa GESMARE COSTA DORADA, SL, té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 6.597,08 euros, per la contractació de 14 treballadors durant cinc
mesos (6 treballadors a jornada completa i 8 treballadors amb una jornada laboral de 25
hores setmanals) mitjançant la Borsa de Treball municipal i, 7.291,72 euros, per la
contractació de 18 treballadors durant cinc mesos (17 treballadors a jornada completa i 1
treballador a mitja jornada) participants en el procés formatiu del Pla de Dinamització
Laboral 2012.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa GESMARE COSTA
DORADA, SL, ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un
anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, on es posa
de manifest que cap de les contractacions subjectes a aquesta subvenció supera el
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mínim establert a l’article 7 de les bases que els fixa en quatre mesos per a les empreses
del sector de serveis turístics.
Per tot això, atesa la proposta del Regidor Delegat de Dinamització Laboral, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Deixar sense efecte la totalitat de la subvenció concedida a GESMARE COSTA
DORADA, SL. per un import de 13.888,80 € per no assolir el mínim de quatre mesos de
contractació, tal com exigeix les bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
GESMARE COSTA DORADA, SL.
C) Atès que l’empresa YATOKA SCP, té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 450 euros, per la contractació d’un treballador durant sis mesos amb una jornada de
27 hores setmanals mitjançant la Borsa de Treball municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa YATOKA SCP, ha sol·licitat
el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 450 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos amb una jornada de 27 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6 de les bases que els
fixa en un mínim de sis mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, atesa la proposta del Regidor Delegat de
Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa YATOKA SCP, en 450
euros per la contractació d’un treballador durant sis mesos amb una jornada de 27 hores
setmanals, mitjançant la Borsa de Treball municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 450 euros, a càrrec de la
partida 14.23000.48000 (O-12318) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa YATOKA SCP.
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D) Atès que l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA, té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 3.750 euros, per la contractació de 6 treballadors durant sis mesos
a jornada completa, que hagin participat en el procés formatiu del Pla de Dinamització
Laboral 2012
Atès que a l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA, en data 4 de febrer de 2013 se li va
aprovar el pagament d’un incentiu parcial per un import de 2.392 euros per la contractació
de 3 treballadors durant cinc mesos a jornada completa i 2 treballadors per un termini de
quatre mesos a jornada completa, mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 i, es va
mantenir l’import de subvenció aprovat i no justificat, atès que en aquell moment hi havia
un contracte de treball vigent susceptible d’esser subvencionat.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa ESTIVAL PARK SALOU,
SA, ha sol·licitat el pagament de la resta de subvenció i ha presentat la documentació a la
que es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 625 euros, corresponent a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, atesa la proposta del Regidor Delegat de
Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a ESTIVAL PARK SALOU, SA, en
3.017 euros per la contractació de 3 treballadors durant cinc mesos a jornada completa, 2
treballadors per un termini de quatre mesos a jornada completa i 1 treballador durant sis
mesos a jornada completa, mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 i deixar sense
efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Atès que una part de la subvenció final ja va ser aprovada i pagada amb data 4
de febrer de 2013, ara s’aprova el pagament d’un incentiu per import de 625 euros,
corresponent a la justificació d’un contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada
completa a càrrec de la partida 14.23000.48000 (O-12151) del vigent pressupost
municipal
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, SA
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E) Atès que l’empresa FORN & CAFÉ GRUP, SL, té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 500 euros, per la contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada
completa mitjançant la Borsa de Treball municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa FORN & CAFÉ GRUP, SL,
ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 500 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, atesa la proposta del Regidor Delegat de
Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa FORN & CAFÉ GRUP,
SL, en 500 euros per la contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 500 euros, a càrrec de la
partida 14.23000.48000 (O-11237) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa FORN & CAFÉ GRUP, SL.
F) Atès que l’empresa F. T. B., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
416,67 euros, per la contractació d’un treballador durant quatre mesos a jornada
completa mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa F. T. B., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 416,67 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de quatre mesos a jornada completa.
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Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, atesa la proposta del Regidor Delegat de
Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa F. T. B., en 416,67 euros
per la contractació d’un treballador durant quatre mesos a jornada completa, mitjançant el
Pla de Dinamització Laboral 2012.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 416,67 euros, a càrrec de la
partida 14.23000.48000 (O-12096) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa F. T. B..
G) Atès que l’empresa LEISURE PARKS, SA, té aprovada la concessió d’incentius per a
la contractació de dos treballadors durant sis mesos a jornada completa i, un treballador
durant cinc mesos a jornada completa i, dos treballadors durant quatre mesos a jornada
completa mitjançant la Borsa de Treball municipal, per als imports de 1.000 euros, 416,67
euros i, 666,67 euros respectivament.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa LEISURE PARKS, SA, ha
sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 333,33 euros corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de quatre mesos a jornada completa i, 1.000 euros
corresponents a la justificació dos contractes realitzats i justificats de sis mesos a jornada
completa mitjançant la Borsa de Treball municipal.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal,i atesa la proposta del Regidor Delegat de
Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a LEISURE PARKS, SA, en 1.333,33
€ per la contractació d’un treballadors per un termini de quatre mesos a jornada completa
i, dos treballadors per un termini de sis mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de
Treball municipal i deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
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SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.333,33 euros, a càrrec de la
partida 14.23000.48000 (O 326) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LEISURE PARKS, SA.
H) Atès que l’empresa INSAGRA UNO, SL, té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 2.000 euros per la contractació de 4 treballadors durant sis mesos a jornada
completa mitjançant la Borsa de Treball municipal i, 625 euros per la contractació d’un
treballador duran sis mesos a jornada completa a través del Pla de Dinamització Laboral
2012.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa INSAGRA UNO, SL, ha
sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 416,67 euros corresponent a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de cinc mesos a jornada completa mitjançant la Borsa de
Treball municipal, i que l’empresa no ha aportat documentació corresponent a les altres
quatre contractacions.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 7 de les bases que els
fixa en un mínim de quatre mesos per a les empreses del sector de serveis turístics.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, atesa la proposta del Regidor Delegat de
Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa INSAGRA UNO, SL, en
416,67 euros per la contractació d’un treballador durant cinc mesos a jornada completa
mitjançant la Borsa de Treball municipal i, deixar sense efecte la part de la subvenció no
justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 414,67 euros, a càrrec de la
partida 14.23000.48000 (O-12162) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa INSAGRA UNO, SL.
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6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE MATERIALS
DELS BUCS D’ASSAIG MUNICIPAL SITUATS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL
MUNICIPAL DE MÚSICA.
Atesa l’existència de 3 bucs d’assaig musical al soterrani del Conservatori Professional de
Musica de Vila-seca, que utilitzen els joves del Municipi, col·lectius i altres grups
musicals, gestionats per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2006, mitjançant el
qual s’aprova el reglament regulador del funcionament i les activitats dels bucs municipals
d’assaig musical.
Atès que aquestes instal·lacions municipals de bucs d’assaig, es troben en funcionament
continuat des de l’any 2007 i l’equipament pateix el deteriorament normal de l’ús.
Atès l’informe del tècnic responsable dels bucs d’assaig, en relació a les necessàries
reposicions i reparacions dels mateixos.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de
consignació adequada i suficient per a portar a terme l’ esmentada reparació de les
instal·lacions bucs d’assaig municipal, amb càrrec a la partida 13 14 33700 22606, AD
11039.
Atesa la proposta del Regidor Delegat de Joventut, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la reparació i reposició de materials necessaris pel correcte
funcionament dels bucs d’assaig municipals.
SEGON.- Aprova la despesa reparació i reposició de material dels bucs d’assaig
municipal per import de 1.037,56,- € IVA inclòs,
TERCER.- Aprovar l’adjudicació del contracte menor per la reposició i reparació de
material dels bucs d’assaig a l’empresa Acadèmic, Centre d’Ensenyaments Musicals
Felip Pedrell, S.L.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2013.

A) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Patí Club 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 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.

30

Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-228 favorable signat per l’Interventor , atesa la
proposta del Regidor Delegat d’Esports, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Patí Club Vila-seca,
amb NIF G43084474 per import de, 3.500,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, tres mil cinc cents euros (3.500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD 201300010476) del pressupost de l’any
2013 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:
9. 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 2013.
10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, 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

11. 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.
12. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
13. 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.

31

14. 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.
15. 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.
16.

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

B) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat esportiva “Club de Tir Sant Esteve 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
2013, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-227 favorable signat per l’Interventor , atesa la
proposta del Regidor Delegat d’Esports, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club de Tir Sant
Esteve de Vila-seca, amb NIF G43303916 per import de, 3.800,00€, destinada a finançar
les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, tres mil vuit cents euros (3.800,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD 201300010475) del pressupost de l’any
2013 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:
17. 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 2013.
18. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, 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

19. 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.
20. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24.

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
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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 presentades per l’entitat esportiva “Club Natació 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 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-279 favorable signat per l’Interventor, atesa la
proposta del Regidor Delegat d’Esports, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Natació Vilaseca, amb NIF G43075878 per import de, 10.200,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, deu mil dos cents euros (10.200,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD 201300012173) del pressupost de l’any
2013 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:
25. 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.
26. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013. La resta de clubs esportius
s’estableix com a termini per justificar les subvencions ordinàries, el dia 31
d’octubre de 2013 i transcorregut aquest termini sense haver-la justificat
la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-les.
27. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
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•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

28. 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.
29. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33.

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.

D) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Atletisme Vila-seca” on
demana una bestreta del 80% a compte de la subvenció ordinària per afrontar les
despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats
pel present any 2013, la qual fou concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia
25 de març de 2013.
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Vist l’informe de fiscalització 12-2013-277 favorable signat per l’Interventor, atesa la
proposta del Regidor Delegat d’Esports, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una bestreta a compte de la subvenció aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el 25 de març de 2013, on s’aprova
una subvenció ordinària per import de 8.200,00€ a l’entitat Club Atletisme Vila-seca, amb
NIF G43069525 , destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 6.560,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O 201300012165) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord al Club Atletisme Vila-seca i a l’ Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
E) Vist la relació de justificants presentats per el Club Ciclista Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2013.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-237 favorable signat per l’Interventor , i atesa la
proposta del Regidor Delegat d’Esports, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Ciclista Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 4.519,00 €, com a justificants de la subvenció concedida al Club
Ciclista Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 4.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O 201300010653) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

F) Vist la relació de justificants presentats per l’Associació Esportiva Veterans Futbol Vilaseca, corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2013.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-236 favorable signat per l’Interventor, atesa la
proposta del Regidor Delegat d’Esports, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix
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PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació Esportiva Veterans
Futbol Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 1.895,95 €, com a justificants de la
subvenció concedida a l’Associació Esportiva Veterans Futbol Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O 201300010531) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT DE DESPESES DE LLOGUER.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2013 en què es van
aprovar la concessió d’ajuts d’urgència social per al pagament d’un mes de lloguer a
diferents veïns del municipi entre els quals hi havia el de la Sra. E. R. R..
Vistos els justificants aportats per al interessada, vist l’informe de la Intervenció municipal i
vista la proposta formulada per la Regidora d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per la Sra. E. R. R. com a justificació de
l’ajut per despeses de lloguer aprovat per la Junta de Govern Local de data 11 de març de
2013.
SEGON. Aprovar el pagament per un import de 480,00 € a càrrec de la partida
013.14.23000.48000, O-13407, del vigent pressupost municipal.
TERCER. Endossar la materialització del pagament al propietari de l’habitatge, la Sra. E. B.
P., amb DNI 36514890Q.
QUART. Atès que l’import de l’ajut era de 500,00 euros i la despesa justificada és de
480,00, la diferència es dóna de baixa.
CINQUÈ . Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DEL CURS DE TPC PER A LA
CONSTRUCCIÓ AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització del curs
de TPC per a la construcció, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
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Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector de la construcció i l’ocupabilitat
de les persones aturades del municipi.
Vist el pressupost presentat pel centre de formació CEP FRADA S.L. per al curs
programat, amb un import de 2.880 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.
Atès el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2013 que
s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article 47 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
Per tot això, i vista la proposta de la regidora delegada de Formació Continuada, i el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització del cursos de TPC per a la construcció, que s’adjudica al
centre de formació CEP FRADA S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.880 euros per al pagament del curs de
TPC per a la construcció a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida 2013 14 24100 22699
del vigent pressupost municipal AD 12985.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a CEP
FRADA SL.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
GENT GRAN ESPLAI SANT ESTEVE PER DESPESES DE VIATGES VISITES
MÈDIQUES.
Vista la sol·licitud presentada per la presidenta de l’Associació Gent Gran Esplai Sant
Esteve, de Vila-seca, en què demana la concessió d’un ajut extraordinari per atendre el
pagament dels tiquets de visites mèdiques dels usuaris de l’Esplai corresponent al mesos
de març a abril de 2013.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir una subvenció extraordinària de 100,60 € a Associació Gent Gran
Esplai Sant Esteve, de Vila-seca per atendre les despeses de desplaçament de les visites
mèdiques dels usuaris de l’Esplai durant els mesos de març i abril de 2013, a càrrec de la
partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADO 13202.
SEGON. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS I LA DESPESA PER A LA
SORTIDA DEL PROGRAMA ENTORN NATURAL DE VILA-SECA.
Atès que les escoles del municipi han mostrat interès en dur a terme l’activitat de camp de
l’Entorn Natural de Vila-seca.
Atès que l’empresa Mediterrània de Geoserveis ha presentat el pressupost per fer el servei
de monitoratge de les sortides mediambientals de l’Entorn Natural de Vila-seca, així com
l’empresa Autocars Plana presenta pressupost per el servei de transport.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de l’activitat de les sortides per a conèixer l’Entorn Natural
de Vila-seca durant el mes de maig i per a les escoles Mestral, Torroja, Cal·lípolis i la Plana i
per als alumnes de 5è de primària, d’acord amb el calendari de sortides que consta a la
proposta.
SEGON. Aprovar una despesa per import de 2.878,28 € IVA inclòs i la seva adjudicació a
l’empresa Mediterrània de Geoserveis per al servei de monitoratge, a l’empresa de
transports Plana SL, de Tarragona pel transport d’alumnes de les escoles Mestral, la Plana,
Cal·lípolis i Antoni Torroja i a l’ Agrupació Radio -Taxi Vila-seca- La Pineda pel transport
d’alumnes des de l’escola la Plana, a càrrec de la partida 2013 14 32100 22606 del vigent
pressupost municipal A 12989.
TERCER. Notificar aquest acord a la direcció de l’escola Mestral, la Plana, Cal·lípolis,
Antoni Torroja i Miret i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ANNEX AL CONVENI AMB EL CONSORCI DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES
D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC MITJANÇANT CUSOS DE CATALÀ.
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Vist que el 7 de gener de 2013 es va signar el conveni marc C863-01808-001-13 entre el
Consorci
per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Vila-seca per al
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic que permet desplegar
el pla d’acolliment lingüístic al territori, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió de la
llengua catalana, la relació comunicativa i la integració de persones immigrades en el
context social, cultural i lingüístic del territori.
Vist que en aquest conveni marc s’estableix que les actuacions es realitzaran mitjançant
documents annexos, on constarà el tipus d’actuació, els destinataris i les aportacions
econòmiques.
Vist l’annex al conveni de 7 de gener de 2013, que estableix la realització de tres cursos:
Inici del curs
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
total

Final del curs
20/06/2013
20/06/2013
20/06/2013

Durada
30 h
30 h
45 h

Cost
2.068,00
2.068,00
2.982,00
7.118,00

Aquest annex exposa que l’aportació de l’Ajuntament al Consorci de Normalització
Lingüística és del 31,10 %, això són 2.213,70 €.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar una aportació de 2.213,70 euros al Consorci de Normalització
Lingüística per atendre les despeses que comporta el desenvolupament de programes i
actuacions d’acolliment lingüístic amb l’organització de 3 cursos de català, a càrrec de la
partida 2013 14 32100 22606 del vigent pressupost municipal ADO 12988.
SEGON. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de l’annex al Conveni de 7 de gener de
2013 amb codi C863-01808-001-13 entre el Consorci de Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Vila-seca per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment
lingüístic mitjançant l’organització de cursos de català.
TERCER. Notificar aquest acord al consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE VEINS DE LA PLANA PER AL CURS DE TALL I CONFECCIÓ DURANT L’ANY
2013.
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Vista la instància presentada per l’Associació de Veïns de la Plana en què demana poder
continuar amb l’activitat de tall i confecció al barri, ja que té una bona acollida entre el
col·lectiu de dones del barri.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 4.248 € a l’Associació de Veïns la Plana per
atendre les despeses de la professora que impartirà les classes de tall i confecció durant
l’any 2013, a càrrec de la partida 2013 14 23000 48000 del vigent pressupost municipal
AD 13201.
SEGON. El termini per justificat la subvenció finalitzarà el 15 de desembre de 2013.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la,
TERCER. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec
de l’entitat, sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència amb
l’Ajuntament per cap concepte.
QUART. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran conjuntament
amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, així com
també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

Xavier Farriol Roigés
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