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

DATA:
LLOC:
HORARI:

25 de juny de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

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

Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 18 DE JUNY DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 18 de juny de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

1

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ
TAXA D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. D. C. G. R., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Sant Antoni núm. 14, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer Sant Antoni núm. 14, propietat de la Sra. M. D. C. G. R. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. L. G. M., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Sant Pere núm. 77, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer Sant Pere núm. 77, propietat del Sr. L. G. M. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.
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C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ D’AUTOLIQUIDACIÓ
DE L’IIVTNU I DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. R. ( Registre d’entrada núm. 3915, de data 10
de juny de 2014), en la qual demana la devolució de l’import abonat en concepte de
l’Autoliquidació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVT) expedient núm. 06/0875, per import de 3.188,90€ i que va abonar el dia 19 de
gener de 2007.
Consultat l’expedient núm. 06/0875, s’ha comprovat que el fet imposable d’aquesta
Autoliquidació correspon a una permuta, en la qual el Sr. J. M. R. fa la cessió de la finca
situada al c. Migdia núm. 15, al promotor PROMOCIONES DANIEL CARDENAS SL, a
canvi de l’entrega de futurs béns immobles que seran construïts en aquesta finca pel
promotor a dalt esmentat.
D’acord amb la sentència ferma núm. 28/2014, de data 17 de febrer de 2014, dictada pel
Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, es va declarar resolt el contracte de
permuta esmentat i va condemnar a la part demandada, PROMOCIONES DANIEL
CARDENAS SL, a retornar al Sr. J. M. R. la finca objecte de la demanda, que és la finca
objecte de la transmissió en l’Autoliquidació de l’IIVT.
Atès l’article 109.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, on estableix que quan es declari o
reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la
resolució de l’acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny, el subjecte
passiu tindrà lloc a la devolució de l’impost pagat.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar l’Autoliquidació de l’IIVT expedient núm. 06/0875 , per no produir-se
l’acte constitutiu del fet imposable, tal i com s’indica en la sentència núm. 28/2014, de
data 17 de febrer de 2014, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona.
SEGON.- Retornar al Sr. J. M. R., l’import de 3.188,90 €, corresponent al pagament que
va efectuar de l’Autoliquidació esmentada.
TERCER.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a l’interessat i a la Intervenció
Municipal d’aquest Ajuntament.

3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT
DEL CONSERVATORI DE MÚSICA PER LA CURS 2012-2013 I ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ.
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Vist el text del conveni a formalitzar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment
del funcionament del Conservatori de Música de Vila-seca, de titularitat municipal, referit
al curs 2012-2013, en el qual s’estableix que l’aportació màxima del Departament
d’Ensenyament per a l’ esmentat curs escolar 2012-2013 és el resultat d’aplicar el mòdul
de 2.265,00 euros per cada alumne matriculat amb el límit de la capacitat autoritzada,
d’acord amb el següent detall:
Alumnes finançats

Centre

Conservatori de Música
de Vila-seca (43006289)

Curs 2012-2013

142

Import màxim

Curs 2012-2013

321.630,00 €

Atès que aquest conveni ha d’estar aprovat per l’òrgan competent de la corporació local
juntament amb l’acceptació de la subvenció.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca, per al finançament de les despeses de personal i
les despeses de funcionament del Conservatori de Música de Vila-seca, per a la
realització dels ensenyaments professionals de música al centre durant el curs 2012-2013
per un import màxim de 321.630,00 euros.
SEGON.- Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament per al finançament del
Conservatori de Música de Vila-seca per al curs escolar 2012-2013 i destinar-la a la
finalitat per a la qual ha estat concedida.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i dels documents que
siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Patronat Municipal
de Música.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRERIES
DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI 2014.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per veïns del municipi jubilats i/o pensionistes
dintre del termini establert, per a poder obtenir l’ajut en el rebut de la taxa de recollida
d’escombraries per l’any 2014,
Vist allò que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 15 “Taxa de recollida d’escombraries”,
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 286 corresponent al 14 de desembre de
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2011 i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la
Junta de Govern Local acords, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’ajut de la taxa de recollida d’escombraries, per l’any
2014 al diferents peticionaris.
SEGON. Informar favorablement les sol·licituds de bonificació de la taxa d’escombraries
per a l’any 2014 als peticionaris que tot seguit s’indiquen, si bé la seva efectivitat queda
condicionada al fet d’estar al corrent de pagament dels tributs municipals.
TERCER. Informar desfavorablement les següents sol.licituds per tenir ingressos
superiors al salari mínim assenyalat per Llei (Real Decret 1046/2013, de 27 de desembre,
BOE núm. 312),
QUART. Informar desfavorablement les següents sol.licituds atès que segons es desprèn
de la certificació del padró municipal d’habitants els peticionaris conviuen amb altres
persones:
CINQUÈ. Informar desfavorablement una sol·licitud per defunció:

SISÈ. Informar desfavorablement la següent sol·licitud per ingrés en centre residencial:

SETÈ. Informar desfavorablement la següent sol·licitud per manca de documentació, a
diferents sol.licitants.
VUITÈ. Les sol·licituds denegades per no complir els criteris previstos en l’Ordenança
Fiscal, podran ser objecte de revisió pels Serveis Socials i, amb el seu informe favorable,
podran rebre l’atorgament de l’ajut social que es determini en l’esmentada proposta
tècnica de l’Àrea de Serveis Socials.
NOVÈ. Notificar personalment l’acord a cadascun dels sol·licitants, a la Intervenció
municipal de Fons i a l’EBAS.

3.4 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014049 I 2014050.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 18 de juny
de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm. 2014049 I 2014050, per
import de 261.348,83 I 9.337,85 euros, respectivament.
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4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI
211/2014.
Atès el recurs ordinari 211/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu 2
de Tarragona, interposat per TRIAL CONSULTA, SL.,i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari 211/2014, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS DE LA PLANA I PLANTES D’INTERIOR DE LA
CASA CONSISTORIAL.
Vist que la Junta de Govern local en data 21 de maig de 2014, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació del servei de manteniment i conservació dels espais
verds de la Plana i plantes d’interior de la Casa Consistorial.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics en data 13 de juny de 2014,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar el servei de
referència és la presentada per l’empresa L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS representada
per JORDI GONZALEZ PUERTAS. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a
l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS representada per JORDI
GONZALEZ PUERTAS, essent l’import de la mateixa el de 17.440,90 € pressupost net, i
3.662,59 € en concepte d’IVA, que fan un total de 21.103,49 € (IVA inclòs), perquè en el
termini de 10 dies a comptar del dia següent a la notificació, aporti la documentació
justificativa (art. 151.2 TRLCSP):
-

-

d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, en la
forma prevista als articles 13, 14, 15 i 16 del RGLCAP; o presentar l’autorització
per demanar-los.
d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.616,14 €, d’acord amb
l’article 95 del TRLCSP.
de la documentació administrativa relativa a:

1.- Document Nacional d'Identitat del qui subscriu la documentació.
2.- Codi d'Identificació Fiscal.
3.- Escriptura de Constitució de la Societat, inscrita en el Registre Mercantil, si el
licitador és una societat, havent d’estar al seus fins assenyalats en els respectius estatuts
o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del contracte.
Les persones físiques hauran d’acompanyar certificació acreditativa de la col·legiació
professional corresponent.
4.- Poder o document acreditatiu de la representació del qui firma, quan qui acudeix a
la licitació ho fa en nom d'altre, o representant a una persona jurídica; el poder ha d'estar
convalidat per un lletrat de l'Ajuntament.
L’acreditació d’estar inscrit en un Registre Oficial de licitadors eximirà de la presentació,
en aquesta fase, dels documents acreditatius de la documentació administrativa i d’estar
al corrent de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOVIDRIO,
CORRESPONENT AL PERÍODE 2013-2018.
En aplicació al que disposa el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus i el Programa de gestió de residus vigent en
cada moment, cal optimitzar la valorització de residus, fomentant la recollida selectiva.
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La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, incorpora a l’ordenament
jurídic estatal les prescripcions de la Directiva 94/1962 CE que estableix la responsabilitat
dels productors i distribuïdors d’envasos en la gestió dels residus que generen com a
conseqüència de la seva posada al mercat.
Atenent el que preveu la Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus
d’envasos, la gestió dels envasos afectats per les obligacions del capítol IV de la Llei
11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, ha d’acollir-se necessàriament al
sistema de dipòsit, devolució i retorn o bé al Sistema Integrat de Gestió dels envasos i
residus d’envasos.
El Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos previst a la Llei 11/1997, de 24
d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, es configura com a modalitat voluntària a
la que es poden acollir els agents econòmics responsables de la posada al mercat dels
envasos, quedant exempts del sistema obligatori de dipòsit, devolució i retorn previst a la
mateixa normativa.
La Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, preveu que les
aportacions econòmiques fetes per la posada al mercat dels envasos hauran de ser
suficients per cobrir, com a mínim, els costos addicionals en què incorrin les
Administracions Locals que participin voluntàriament en el sistema.
Des de l’any 2004 l’Ajuntament de Vila-seca s’ha adherit als diversos convenis de
col·laboració signats entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat ECOVIDRIO.
L’empresa concessionària municipal URBASER, SA realitza la recollida dels envasos de
vidre domiciliari i comercial, i els trasllada a la planta de tractament que l’empresa
RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA, SA té a Montblanc. Pel fet de realitzar la
recollida selectiva del vidre domèstic i comercial, l’Ajuntament de Vila-seca rep una
compensació econòmica pel cost d’aquesta recollida i transport, així com per la realització
de campanyes de sensibilització.
El passat 2 d’abril de 2014 es va signar un nou Conveni de col·laboració entre la societat
ECOVIDRIO i l’Agència de Residus de Catalunya pels anys 2013-2018, per tal de regular
el funcionament del Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre
(gestionat per ECOVIDRIO a Catalunya), amb la finalitat de garantir el compliment de la
Llei 11/1997, de 24 d’abril, reguladora d’envasos i residus d’envasos, i optimitzar la gestió
d’aquesta fracció i el seu finançament, per tal de garantir la seva viabilitat tècnica.
D’acord amb el pacte 5è del Conveni, els Ens Locals que s’adhereixin al Sistema Integrat
de Gestió d’envasos i residus d’envasos hauran d’assumir, com a mínim, els
compromisos fixats en el seu contingut i que són els següents:
1. L’acceptació formal de les condicions establertes a l’esmentat Conveni pel que fa a
les característiques de la seva participació, en el marc del que preveu el Programa de
gestió de residus vigent en cada moment a Catalunya.
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2. La designació dels emplaçaments idonis per a la col·locació dels contenidors o dels
sistemes adients per a la recollida selectiva d’envasos de vidre a la via pública.
3. La realització de la recollida selectiva i/o la recuperació dels envasos i residus
d’envasos de vidre amb l’obligació de lliurar-los a les plantes de recuperació que es
designin o, alternativament, l’encomana del servei a ECOVIDRIO, d’acord amb el que
preveuen els mateixos annexos del Conveni.
4. L’emissió de factures a ECOVIDRIO amb periodicitat mensual dels materials recollits,
fent esment de les seves característiques i també dels conceptes que figuren en
l’annex núm. II i de la forma prevista a l’annex III del Conveni.
5. El subministrament a ECOVIDRIO de tota la informació preveu l’annex núm. III del
Conveni.
6. Participar en el desenvolupament i foment de campanyes de comunicació al seu
àmbit territorial i que s’emmarquin en les directrius acordades per la Comissió de
Seguiment.
7. Cas que ECOVIDRIO ofereixi una recollida complementària pels residus d’origen
comercial d’algun sector específic, l’ens local posarà en coneixement dels sectors
implicats l’existència d’aquesta recollida selectiva per promoure la seva efectiva
implantació.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al Conveni de col·laboració signat entre
l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO SA, el 2 d’abril de 2014, pel període
2013-2018. Aquest Conveni s’adjunta com a document annex.
SEGON. Acceptar els compromisos que l’esmentat Conveni fixa respecte als Ens Locals.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a l’empresa
concessionària municipal URBASER, SA.
4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL
DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE MAIG
DE 2014, RELATIU ALS INGRESSOS CORRESPONENTS A DIVERSES FACTURES.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 28 de maig de 2014, en el punt 4.3, apartat primer, en relació amb
l’aprovació d’ingressos de les factures relatives a la recollida selectiva del primer trimestre
de 2014, amb numeració 49, 50, 51 i 52, en les quals es van fixar els imports de 119,46€
(IVA inclòs), 264,72€ (IVA inclòs), 440,78€ (IVA inclòs) i 450,81€ (IVA inclòs),
respectivament, quan en realitat i d’acord amb el Conveni Marc de gestió de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) per al període 2013-2017, els imports haurien de
ser:
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Núm.
factura
49

Data factura

Proveïdor

Concepte

Període

Base
imposable (€)
109,09€

IVA (10%)

TOTAL (€)

25/04/14

ECOASIMELEC

Genermarç 2014

50

25/04/14

ECOLEC

51

25/04/14

ECOTIC

52

25/04/14

ERP ESPAÑA

Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE
Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE
Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE
Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE

10,91€

120,00€
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

244,59€

24,46€

269,05€
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

402,03€

40,20€

442,23€
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

411,25€

41,13€

452,38€
(IVA inclòs)

Vist allò que disposa l’article 105.2 de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992 de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, mitjançant el qual les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o
aritmètics que existeixin en els seus actes.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord 4.3, apartat primer, de l’acta de la Junta de Govern Local del
dia 28 de maig de 2014, en els termes següents:
On diu:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I per un import total
net de 31.915,54€.

ANNEX I: RELACIÓ DETALLADA DE LES FACTURES DEL MES DE GENER,
FEBRER I MARÇ DE 2014

10

Núm.
factura
48
49

Data
factura
...
25/04/14

Proveïdor

Concepte

Període

Base
imposable (€)
...
108,60€

IVA (10%)

TOTAL (€)

...
ECOASIMELEC

...
Genermarç 2014

50

25/04/14

ECOLEC

51

25/04/14

ECOTIC

52

25/04/14

ERP ESPAÑA

...
Recollida
selectiva
i
emmagatzematg
e de RAEE
Recollida
selectiva
i
emmagatzematg
e de RAEE
Recollida
selectiva
i
emmagatzematg
e de RAEE
Recollida
selectiva
i
emmagatzematg
e de RAEE

...
10,86€

...
119,46€
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

240,65€

24,07€

264,72€
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

400,71€

40,07€

440,78
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

409,83€

40,98€

450,81€
(IVA inclòs)

IMPORT TOTAL NET

31.915,54€

Ha de dir:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I per un import total
net de 31.923,43€.

ANNEX I: RELACIÓ DETALLADA DE LES FACTURES DEL MES DE GENER,
FEBRER I MARÇ DE 2014
Núm.
factura
48
49

Data factura

Proveïdor

Concepte

Període

Base
imposable (€)
...
109,09€

IVA
(10%)
...
10,91€

...
25/04/14

...
ECOASIMELEC

...
Genermarç 2014

50

25/04/14

ECOLEC

51

25/04/14

ECOTIC

52

25/04/14

ERP ESPAÑA

...
Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE
Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE
Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE
Recollida selectiva
i emmagatzematge
de RAEE

Genermarç 2014

244,59€

24,46€

269,05€
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

402,03€

40,20€

442,23€
(IVA inclòs)

Genermarç 2014

411,25€

41,13€

452,38€
(IVA inclòs)

IMPORT TOTAL NET

TOTAL (€)
...
120,00€
(IVA inclòs)

31.923,43€

SEGON.- La resta de l’acord es manté invariable.

4.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
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- SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE
LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. DE LA FONT, 34 DE VILA-SECA
Vist l’expedient Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de
llicència municipal per a l’escomesa al c. de la Font, 34 de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA la llicència municipal
d’obres núm. 372/14 amb núm. ref. 140256TRC SH per a l’escomesa particular al c. de la
Font, núm. 34 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de fonar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
6a.- El termini d’execució serà d’un mes.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA D’AFICSA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS
MUNICIPALS, ANY 2011
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::
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PRIMER. Concedir a l’empresa Aficsa, el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de diversos camins municipals, durant l’any 2011, per import de 1.779,25 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA D’AFICSA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS
MUNICIPALS, ANY 2012
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 a l’empresa Aficsa, el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de diversos camins municipals, durant l’any 2012, per import de 2.389,39 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIO DICTAT A TERRA GRIS SL PER ORDENAR
LA NETEJA DE LA FINCA 4 DEL PP.VI-3 DE VILA-SECA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la finca
4 del PP.VI-3 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a Terra Gris SL per ordenar la
neteja de la finca 4 del PP. VI-3 de Vila-seca, ja que ja s’ha procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT AL SENYOR
LLICÈNCIA.

D. L. PER OBRES SENSE

Atès que per resolució de l'Alcaldia de data 4 de març de 2014, es va ordenar la incoació
d'expedient sancionador al Sr. D. L., com a titular d’una activitat sense llicència
municipal, consistent en l’emmagatzematge de cotxes i de peces d’automòbils, la qual
cosa suposa una infracció greu segons prescriu l’article 2124 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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En data 9 de maig de 2014 la Instructora de l’expedient va formular Proposta de
Resolució i es proposava la imposició d’una sanció per import de 300 € al Sr Loukili.
Atès que els fets declarats i provats constitueixen una infracció tipificada i considerada
greu en l’article 214.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per tractar-se d’actes
d’ús del sòl contraris a l’ordenament jurídic que es duguin a terme en sòl no urbanitzable
no sotmès a cap règim de protecció especial.
Atès que segons l'article 221 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, és responsable el Sr. D. L..
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. L. en el que manifesta no estar d’acord amb la
imposició d’aquesta sanció perquè es tracta d’un magatzem de ferralla, i demana li sigui
anul·lada la sanció.
Atès que aquesta activitat s’ha desenvolupat en sòl no urbanitzable, clau 51 del PGOU
d’agrícola permanent, i no es permeten usos diferents als previstos en el planejament
(granges, hivernacles, sitges...), ni en l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que en la tramitació d'aquest expedient s'han observat les prescripcions legals
d'aplicació.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011 correspon a la
Junta de Govern Local, dictar la resolució de l’expedient sancionador, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. D. L. , perquè tal i com
reconeix l’expedientat ha desenvolupat una activitat d’emmagatzematge de ferralla no
permesa per la legislació vigent.
SEGON.- Imposar al Sr. D. L. una sanció per import de 300 €, com a responsable d’una
infracció urbanística consistent en l’emmagatzematge de cotxes i peces d’automòbils al
Pol. 45, par. 30, del terme municipal.
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Sr. D. L., indicant el termini d’ingrés de la
sanció, conforme el Reglament General de recaptació i advertint-los dels recursos
pertinents.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a Intervenció i a Dipositaria Municipal.
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C) PROPOSTA DE DEIXAR EN SUSPENS L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL C. MONTSERRAT CABALLÉ, NÚM. 11, DE LA
PINEDA.
Vist l’acord d’execució subsidiària adoptat per la Junta de Govern Local, de data 4 de juny
de 2014, referent a les obres d’arranjament de la façana del c. Montserrat Caballé, núm.
11, de La Pineda, per import de 20.000 €, en l’expedient núm. 735/2011.
Vist que la Comunitat de Propietaris en data 11 de juny de 2014 ha presentat instància
en la que sol·licita deixar sense efecte l’execució subsidiària fins passat l’estiu i aporta
informe tècnic visat per col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, en el que es
comunica que s’han instal·lat puntals a les terrasses de les façanes, per assegurar les
baranes, i aquesta actuació permet tenir assegurades les esmentades baranes, fins que
es canviï per unes noves d’al.lumini.
Atès que per delegació de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de 2011, correspon a la Junta de
Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’execució subsidiària acordada per Junta de Govern
Local, de 4 de juny de 2014, en l’expedient 735/2011, fins el mes d’octubre donat que
queda garantida la seguretat de l’edifici, segons informe tècnic aportat.
SEGON.Notificar aquest informe a la Comunitat de Propietaris del c. Montserrat
Caballé, núm. 11, de La Pineda.
D) EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT AL SR. J. G M G F. PER LA REFORMA
INTEGRAL I LA RETIRADA D’UNA BAIXANT DE FIBROCIMENT, SENSE LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE L’APART. 529 DE L’EDIFICI PARADIS PLATJA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la legalització de les
obres de l’apartament 529 a l’edifici Paradis Platja de La Pineda, 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 sancionador incoat al Sr. J. G M G F. de reforma integral i la
retirada d’una baixant de fibrociment, sense llicència municipal de l’apartament 529 de
l’edifici Paradis Platja de La Pineda, ja que ja s’ha procedit a la legalització de les obres
esmentades.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBNS DIFERENTS
VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
CPI POPCORN
CITROEN SAXO
GARELLI BT-125T
YUAN FAZTEK
RENAULT MEGANE
VOLKSWAGEN GOLF
PEUGEOT 106
PEUGEOT 306
GILERA RUNNER
RENAULT LAGUNA
DAELIM S-FIVE
MERCEDES BENZ SLK230
ROVER 75
MOTOCICLETA
HONDA SCOOPY

MATRÍCULA O BASTIDOR
C-8238-BPS
T-0151-AZ
7808-HFK
8775-GGT
T-9527-AP
6354-CNK
T-7031-AT
6422-CFM
C-5273-BNG
B-7486-SX
C-8808-BSG
5108-BJZ
B-3254-WW
ES DESCONEIX
ES DESCONEIX

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
5.2 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.
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- SOL·LICITUD EFECTUADA PER RECUPERACIONES ECOMETALES, SL EN QUÈ
DEMANA LLICÈNCIA PER A L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT INDUSTRIAL DE
VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS I DE CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOS EN PETITES QUANTITATS A L'ADREÇA
PARC TECNOLÒGIC L'ALBA, F-057 DE VILA-SECA.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 6/05/2014, atorgant audiència a l’interessat.
Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret:
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Activitats Industrials i Comercials, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a RECUPERACIONES ECOMETALES, SL, B55609028, llicència
per a l'obertura d'una activitat industrial de valorització de residus no perillosos i de centre de
recollida i transferència de residus perillos en petites quantitats a l'adreça Parc tecnològic
l'Alba, F-057 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 720.00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 633243), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ A L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.
A) Atès que l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, S.L., té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 750 euros, per a la contractació d’un treballador
aturat durant 3 mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa GENERAL COMPRAS
HOTELERAS, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 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 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 GENERAL COMPRAS
HOTELERAS S.L., en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant 3
mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-9597) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GENERAL COMPRAS HOTELERAS, S.L.

B) Atès que l’empresa F. R. LL., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 750
euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos amb una jornada de 30
hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa F. R. LL., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 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 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa F. R. LL., en 750 euros
per la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a jornada completa, mitjançant
la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
incorporació de romanents de la partida 14.24100.47000 (O-10997) del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa F. R. LL..

C) Atès que l’empresa LEISURE PARKS, S.A., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors aturats durant 3 mesos
a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa LEISURE PARKS, S.A.,
S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 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 1.500 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de 4 mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 LEISURE PARKS, S.A.,
en 1.500 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant 4 mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-10640) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LEISURE PARKS, S.A.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.
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A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANTOS FERNÁNDEZ PALAU, d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant 12 mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 SANTOS FERNÁNDEZ PALAU,
d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 12 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 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-11552) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANTOS FERNÁNDEZ PALAU.

B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A., d’incentius per
a la contractació de 14 treballadors durant tres mesos amb una jornada 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, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió 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 ESTIVAL PARK SALOU, S.A.,
d’incentius per a la contractació de 14 treballadors durant tres mesos amb una jornada de
30 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 10.500 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-10816) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESTIVAL PARK SALOU, S.A.

C) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CLUB EURO SPORT, d’un incentiu per a la
contractació de 2 treballadors durant 3 mesos a jornada completa, mitjançant una oferta
de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió 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 CLUB EURO SPORT, d’un
incentiu per a la contractació de 2 treballadors durant 3 mesos a jornada completa..
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-10813) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CLUB EURO SPORT.
D) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa LIMPIEZAS SANLIMP, S.L., d’un incentiu per
a la contractació de 3 treballadors durant tres mesos amb una jornada de 30 hores
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setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió 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 LIMPIEZAS SANLIMP, S.L.,
d’un incentiu per a la contractació de 3 treballadors durant tres mesos amb una jornada
de 30 hores setmanals.
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-10814) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LIMPIEZAS SANLIMP, S.L.
E) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa BERCOSE, S.L., d’incentius per a la
contractació de 2 treballadors durant tres mesos: 1 a jornada completa i l’altre amb una
jornada de 20 hores setmanals, mitjançant ofertes de treball presentades davant la Borsa
de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió 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 2 treballadors durant tres mesos: 1 a jornada completa i l’altre
amb una jornada de 20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.250 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
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referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-11158) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.
F) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CARNIQUES PALAU, S.L., d’un incentiu per
a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió 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 CARNIQUES PALAU, S.L., d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant 6 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-11446) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CARNIQUES PALAU, S.L.
G) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANTOS FERNÁNDEZ PALAU, d’un incentiu
per a la contractació d’un treballador durant 12 mesos a jornada completa, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió de Participació,
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Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa SANTOS FERNÁNDEZ PALAU,
d’un incentiu per a la contractació d’un treballador durant 12 mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 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-11410) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANTOS FERNÁNDEZ PALAU.
H) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa R. M. M., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant 12 mesos amb una jornada de 20 hores setmanals, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió 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 R. M. M., d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant 12 mesos amb una jornada de 20 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.333 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-11551)del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa R. M. M..

I) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
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Vista la sol·licitud presentada per l’empresa PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU,
d’incentius 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, vist l’informe de
la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió 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 PORTAVENTURA
ENTERTAINMENT, SAU, d’incentius 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 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-11447) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE HAGIN INSTAL·LAT UNA NOVA EMPRESA AL
MUNICIPI DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’emprenedora J. G. F., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora J. G. F.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 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’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora J. G. F. en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-10642) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora J. G. F..
B) Atès que l’empresa LOVERS, S.C.P., te aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa LOVERS,
S.C.P., ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació
a la que es fa referència a l’article 13.2.1 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’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa LOVERS,
S.C.P., en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-10646) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LOVERS, S.C.P.

C) Atès que l’emprenedor J. G. L., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor J. G. L.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 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’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor J. G. L., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-11443) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J. G. L..

D) Atès que l’emprenedora O. M. P. P., té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora O. M. P.
P. ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la
que es fa referència a l’article 13.2.1 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’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora O. M. P. P.
en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-11318) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora O. M. P. P..

E) Atès que l’emprenedor C. O. P., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor C. O. P.,
ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a la que
es fa referència a l’article 13.2.1 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’emprenedor, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedor C. O. P., en
1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la incorporació de romanents de la partida 14.43300.47000 (O-11621) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor C. O. P..

F) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
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Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor M. F. O. d’un incentiu per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius, vist l’informe de la Intervenció municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
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’emprenedor M. F. O. d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’emprenedor hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-11411) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor M. F. O..
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ORDINÀRIES A
DIFERENTS ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI.

A) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural 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 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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’Associació Societat Las
Vegas de Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i gestió,
activitats i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.300,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 AD 11706 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
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TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
•
•

3.

4.
5.

6.

7.

8.

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
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.
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.
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B) Vista la sol·licitud de l’associació “El Centru” de Vila-seca que demana la concessió
d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses de funcionament anual de “El Centru”
de Vila-seca i vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per
l’Interventor Municipal de Fons i vist el dictamen emès per la Comissió de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’associació “El Centru” de Vila-seca una subvenció ordinària de
2.700,00- € (IVA inclòs) per afrontar les despeses de funcionament anual de l’associació
“El Centru” de Vila-seca, amb càrrec a la partida 14.33400.48900 AD 10986 del
pressupost per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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 2014.
10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 de
octubre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
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.
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.
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17. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
TERCER.-.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural 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 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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’Associació Cultural de
Dones de la Pineda per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i gestió,
activitats i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 AD 11437 del pressupost de l’any 2014 per fer front a les subvencions
que s’atorguen.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
18. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
19. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries 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
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20. 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.
21. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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 presentades per les entitat cultural 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 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 ordinària a l’Associació Cultural Rociera
Almoraima de Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i
gestió, activitats i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 300,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 AD 11436 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
26. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
27. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries 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
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
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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.

E) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural 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 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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’Associació Vila-seca dels
Motors Antics per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i gestió, activitats
i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.900.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 AD 11435 del pressupost de l’any 2014 per fer front a les subvencions
que s’atorguen.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
34. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
35. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries 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

36. 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.
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37. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.

F) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural 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 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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 al Grupo Folklorico Andaluz
Virgen del Rocio de Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i
gestió, activitats i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.400,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 AD 11434 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
42. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
43. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
•
•

44.

45.
46.

47.

48.

49.

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

G) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural 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 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió 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’Associació CatalanaIberoamericana de Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i
gestió, activitats i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.500,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 Relació AD 11433 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
50. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
51. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries 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
52. 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.
53. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
54. 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
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exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
55. 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.
56. 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.
57. 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.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY
2015.
Vista la Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al D.O.G.C. núm. 6613 el dia 30
d’abril de 2014, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya
per a l’any 2015, les quals es relacionen a continuació:
1 de gener (Any Nou), 6 de gener (Reis), 3 d’abril (Divendres Sant), 6 d'abril (dilluns de
Pasqua Florida), 1 de maig (festa del treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost
(l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa
Nacional d’Espanya),1 de novembre (Tots Sants), 8 de desembre (la immaculada), 25 de
desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).
Vist l’article 2 de la mateixa Ordre on diu que a més de les festes esmentades i mitjançant
una ordre del Departament de Treball es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels Ajuntaments.
Vist allò que disposa la legislació vigent i vist el dictamen emès per la Comissió 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 el següent calendari de festes locals del municipi de Vila-seca per a
l’any 2015:
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-

17 de gener, dissabte.
3 d’agost, dilluns.

SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
i als medis de difusió de l’Ajuntament.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.07.03 11:40:33 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde,

Josep Poblet i Tous
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