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

DATA:
LLOC:
HORARI:

11 de març de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.

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 4 DE MARÇ DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 4 de març de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013014.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 6 de març
de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013014, per import de
203.582,80 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC D’UN TRAM DE LA CRTA TV-3146.
La Diputació de Tarragona executa actualment les obres del Projecte de condicionament
del tram d’accés al Far de Salou, carretera TV-3146.
Les obres consisteixen en la construcció de voreres en el tram de carretera TV-3146
d’una longitud total de 1260 m, entre els PK 4+000 i el PK 5+260, dels quals els 285 m
primers corresponen al terme municipal de Vila-seca i la resta, 975 m. al terme municipal
de Salou. En relació amb l’enllumenat s’instal·laran al terme municipal de Vila-seca:
-

15 unitats de columna cilíndrica en dos trams de 8 m. d’alçada amb braç de 800
mm, més lluminària globus diàmetre 500 mm amb equip d’halogenurs de 35 w,
més lluminària de fundició d’alumini i tapa de polímer amb equip d’halogenurs de
100 w.

La Comissió del Servei d’Assistència al Territori amb data 13 de febrer de 2013 ha
dictaminat favorablement la cessió a l’Ajuntament de Vila-seca, del manteniment i
conservació de l’enllumenat a instal·lar al terme municipal de Vila-seca, en execució de
les obres del Projecte de condicionament del tram d’accés al far de Salou, carretera TV3146, un cop acabades les obres.
Amb data 13 de febrer de 2013 la Diputació de Tarragona tramet un escrit junt al qual
envien un conveni per a la cessió de la gestió del manteniment i conservació de
l’enllumenat a instal·lar en execució de les obres del projecte de condicionament del tram
d’accés al far de Salou, carretera TV-3146.
És d’interés municipal efectuar el manteniment de les instal·lacions ja que les actuacions
esmentades suposen una millora per a la imatge del municipi, a més d’incrementar la
seguretat viària.
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.- Acceptar, un cop acabades les obres, la cessió de la gestió del manteniment i
conservació de l’enllumenat que es detalla a continuació, a instal·lar al terme municipal de
Vila-seca, en execució de les obres del Projecte de condicionament del tram d’accés al
far de Salou, carretera TV-3146, així com el consum d’energia elèctrica mitjançant la
connexió a la xarxa d’enllumenat públic municipal:
-

15 unitats de columna cilíndrica en dos trams de 8 m d’alçada amb braç de 800
mm, més lluminària globus diàmetre 500 mm amb equip d’halogenurs de 35 w,
més lluminària de fundició d’alumini i tapa de polímer amb equip d’halogenurs de
100 w.

SEGON.- Aprovar el conveni tramès per la Diputació de Tarragona que regula la cessió
de la gestió de l’enllumenat esmentat al punt anterior.
TERCER.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents relacionats
amb aquesta resolució.
QUART.- Comunicar la present resolució a la Diputació de Tarragona.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LES
OBRES D’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE DIFERENTS CARRERS DEL
MUNICIPI.
Per tal de fer diferents reparacions puntuals en els paviments de la via pública, de Vilaseca, a fi i efecte d’evitar possibles accidents, i per evitar el total deteriorament dels
mateixos, es fa necessari la contractació per la reparació d’un total aproximadament 194
m2.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, per
l’arranjament de diferents carrers del municipi, per import de 5.645,44 €, sense IVA
1.185,54 € en concepte d’IVA, que fan un total del 6.830,98 €, considerant-se correcte,
així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2013.13.15500.21000 AD-4772 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts
a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i 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:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA, el contracte
menor d’obres d’arranjament del paviment de diferents carrers del municipi per import de
5.645.44 € sense IVA i 1.185,54 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.830,98 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.830,98 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.21000 AD-4772 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y
CARRETERAS SA, al Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de
Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ
DEL FUTUR ESPAI PÚBIC A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA VELLA.
La Junta de Govern Local en sessió de 4 de febrer de 2013 va aprovar el projecte bàsic i
executiu d’adequació del futur espai públic a la plaça de l’Església vella de Vila-seca. El
pressupost del projecte és de 63.546,21 € pressupost net i 13.344,70 € en concepte d’IVA
que fan un total de 76.890,91 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 5 de març de 2013 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses al el projecte
bàsic i executiu d’adequació del futur espai públic a la plaça de l’Església vella de Vilaseca.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 5 de
març de 2013, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
La Intervenció de Fons ha emès, en data 6 de març de 2013 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.15500.61901 (A-5140) del pressupost municipal.
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.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses al
el projecte bàsic i executiu d’adequació del futur espai públic a la plaça de l’Església vella
de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 63.546,21
€ pressupost net i 13.344,70 € en concepte d’IVA que fan un total de 76.890,91 € (IVA
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inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

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

A) SOL·LICITUD DE PALAS PINEDA SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HOTEL AL C. VERGE DE LA PINEDA, NÚM. 19-21 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de Palas Pineda SL, de llicència municipal per a la construcció d’un
hotel al c. Verge de la Pineda, 19-21 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Palas Pineda SL, la llicència municipal d’obres núm. 141/13 per a
la construcció d’un hotel al c. Verge de la Pineda, núm. 19-21 de Vila-seca, d’acord amb
el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de trenta-sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
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Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de complimentar el projecte executiu amb les instal·lacions de l’edifici.
8a.- S’haurà de presentar el nomenament de l’aparellador i coordinador de seguretat.
9a.- Haurà de ser favorable l’informe de bombers i la llicència ambiental.
10a.- La façana haurà de complir amb els condicionants estètics del casc antic:
-

La fusteria exterior de façana haurà de ser de fusta envernissada, així com les
persianes.

-

Els enlluïts, estucs o acabats de pintura, hauran de ser de colors terrosos,
quedant prohibit altres materials llevat de la pedra natural.

11a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució per la façana de l’edifici.
12a.- No es podrà instal·lar cap comptador a la façana. No obstant s’admet la possibilitat
de poder fer-ho sempre i quant s’amagui la instal·lació amb una tapa opaca harmonitzada
amb la façana.
13a.- Es proposa l’utilització de l’arcada del núm. 21 com accés a l’hotel.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al
revers d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 548693 de data 21.02.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

58.566,40 €

Taxa

14.641,60 €
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Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

73.208,00 €

0€

TERCER.- Hauran de dipositar una fiança per import de 14.641,60 € per tal de respondre
de possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les
terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. G. F. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ENDERROC
DE L’HABITATGE SITUAT AL C. DE LA FONT, 32 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. G. F., de llicència municipal per l’enderroc de l’habitatge
situat al c. de la Font, núm. 32 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. M. G. F., la llicència municipal d’obres núm. 162/13 per
l’enderroc de l’habitatge situat al c. de la Font, núm. 32 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
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Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’hauran de protegir les mitgeres del deteriorament mentre no es faci cap nova
construcció.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 546302 de data 18.02.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

179,43 €
89,72 €

269,15 €

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 897,17 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
C) SOL·LICITUD DEL SR. . M. C. I. EN REP. DE LEISURE PARK SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LA CONSTRUCCIÓ DE L’ATRACCIÓ OVAL MÀGIC AL PARC
AQUÀTIC AL P. PAU CASALS, NÚM. 65 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud del Sr. J. M. C. I. en rep. de Leisure Park SA, de llicència municipal per
la construcció de l’atracció oval màgic al Parc Aquàtic al P. Pau Casals, núm. 65 de Vilaseca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. M. C. I. en rep. de Leisure Park SA, la llicència municipal
d’obres núm. 164/13 per la construcció de l’atracció oval màgic al Parc Aquàtic al P. Pau
Casals, núm. 65 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de tres mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 548652 de data 19.02.13 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

3.040,72 €
760,18 €

3.800,90 €

D) SOL·LICITUD DE CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SL DE DESISTIMENT DE
INSTAL·LAR EL DIPÓSIT DE GAS PROPÀ A L’AVDA. VILA DEL COMU DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Campsa Estaciones de Servicio SL, de llicència municipal per la
instal·lació d’un dipòsit de gas propà a l’avda. Vila del Comú de Vila-seca, i vist l’escrit de
desistiment per part de l’interessat en realitzar les obres de referència. Tenint en compte
que les obres no s’ha realitzat, 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 Campsa Estaciones de Servicio SL el desistiment de la llicència
municipal per la instal·lació d’un dipòsit de gas propà a l’avda. Vila del Comú de Vilaseca, segons els arts. 90 i 91 de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DEL SR. J. P. F. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
PINTAR LA FAÇANA AL C. COMTE SICART, 66 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. P. F., la devolució de la fiança dipositada per pintar la façana
del c. Comte Sicart, núm. 66 de Vila-seca, per import de 600,00 €
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SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS DIFERENTS
VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris als
quals no se’ls ha pogut localitzar, per a requerir la retirada dels vehicles per aquesta
Administració.
Atès que s’ha publicat la notificació als titulars d’aquests vehicles mitjançant la publicació
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP
núm. 292, del 20/12/2012).
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 vista 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 a la via
pública:
MARCA I MODEL
OPEL CORSA
AUDI 80
CITROEN ZX
OPEL CARAVAN
CHRYSLER VOYAGER
TOYOTA PREVIA

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-9621-N
GE-204747
T-1713-AL
T-8859-AP
B-3353-PJ
GI-4400-BS

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.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ DE CONTROL
AMBIENTAL INICIAL.
Atès que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, estableix els sistemes de control sobre l'impacte ambiental i la seguretat per a
les activitats que s'hi regulen.
Atès que les activitats sotmeses a autorització, llicència ambiental o autorització
substantiva estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en
funcionament.
Atès que el control inicial té com a objecte verificar: 1/ L'adequació de l'activitat i de les
instal·lacions al projecte autoritzat, i 2/ Control ambiental i Certificat contra incendis,
mitjançant l'acta de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental.
Atès que amb la finalitat d’efectuar controls ambientals del nou equipament municipal:
Aparcament soterrat del Centre de Salut Vila-seca, ubicat al carrer Castellet, 4 de Vilaseca, s’ha contactat amb l’entitat ambiental de control acreditada pel Departament de
Medi Ambienta TÜV Reinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA., la qual
ofereix la complerta prestació tècnica requerida pel preu final 1.272,92 €, l’Iva inclòs.
Atès que l’art. 10 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis com
aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una
activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament, entre
els quals hi tenen cabuda els contractes d’assistència tècnica per a la realització d’estudis i
l’elaboració d’informes de caràcter tècnic a mida per a les administracions públiques.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa.
Atès l’anterior, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei consistent en la
realització de l’actuació de control ambiental inicial en el nou equipament municipal:
Aparcament soterrat del Centre de Salut Vila-seca, ubicat al carrer Castellet, 4 de Vila-
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seca, amb càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut
2013.15.92000.22706. (AD 4825) del vigent pressupost municipal.

de

la

partida

SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’entitat ambiental TÜV Reinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA.
(CIF A-59555466), pel preu total de 1.272,92 € (Iva inclòs).
TERCER. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
DE L’EXPLOTACIÓ DE PLACES D’APARCAMENT PÚBLIQUES.
El 15-3-2004 es va formalitzar amb l’empresa Estacionamientos y Servicios S.A. (ara
Estacionamientos y Servicios SAU – CIF A-28385458), el contracte per a la prestació del
servei per a l’explotació de places d’aparcament del municipi de Vila-seca, adjudicat per
acord del Ple d’aquest Ajuntament en sessió de 27-2-2004, amb una vigència inicial de
fins el 14-6-2014, i la previsió d’una pròrroga per dos anys més.
Atès que l’Ajuntament ha finalitat la realització de les obres de l’aparcament soterrat del
Centre de Salut Vila-seca, ubicat al carrer Castellet, 4, amb 111 places d’aparcament
públiques disponibles.
Atès que el punt k) de la Clàusula 7a del plec administratiu aprovat per l’Ajuntament Ple el
28-11-2003, i que va servir de base a l’adjudicació del citat concurs públic estableix
expressament que durant la vigència del contracte l’Ajuntament podrà modificar el règim
de la prestació per raons inherents al funcionament dels equipaments i per respondre a
causes objectives que la facin necessària, tot respectant les condicions essencials de la
licitació i adjudicació, i que serà obligatori per a l’adjudicatari la realització de les
ampliacions i les modificacions del servei que disposi l’Ajuntament, aportant en aquests
casos la valoració econòmica de les mateixes.
Atesa la proposta i l’estudi econòmic financer (costos d’explotació i previsió d’ingressos)
presentats a l’efecte per l’empresa Estacionamientos y Servicios SAU, concessionària del
servei per a l’explotació de places d’estacionament controlat de vehicles i de l’aparcament
soterrat al municipi de Vila-seca, sotmetent a aprovació de l’Ajuntament l’ampliació de
l’objecte de la concessió i la fórmula de prestació del servei que li permetrà mantenir
l’equilibri econòmic de l’explotació de la concessió.
Atès que la proposta d’EYSAU per a la gestió de l’estacionament de l’aparcament soterrat
del Centre de Salut de Vila-seca s’ajusta a les necessitats de l’Ajuntament, a l’aplicació
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de les tarifes de l’Ordenança Fiscal núm. 22 (Preu Públic per l’estacionament de vehicles
en les places d’aparcament soterrani municipals) aprovades per l’Ajuntament Ple en
sessió de 28-9-2012, al termini de vigència del contracte i al règim d’explotació del servei
establerts en l’acord plenari de 28-11-2003 i, a més, ofereix un cànon fix anual de 1000 €,
més un cànon variable del 90% de l’excedent a partir del cost del servei.
Atès el que al respecte disposen l’article 240 i següents del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, els
articles 258 i 259 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 243 i següents del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vistos els anteriors antecedents i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la modificació del contracte administratiu signat amb l’empresa
Estacionamientos y Servicios SAU (CIF A-28385458) el 15-3-2004, regulador de la
concessió de l’explotació de places d’aparcament municipals, en el sentit d’ampliar el seu
objecte amb la incorporació de la prestació del servei d’explotació de les 111 places
d’aparcament publiques disponibles de l’aparcament soterrat del Centre de Salut Vilaseca, ubicat al carrer Castellet de Vila-seca.
SEGON. La prestació del servei s’iniciarà el dia 1-4-2013 i el model de gestió i el règim
d’explotació del servei seran els derivats de l’acord del Plenari adoptat en sessió de 27-22004 i el resultant de l’estudi econòmic financer presentat a l’efecte per l’empresa
Estacionamientos y Servicios SAU en data 24-1-2013 , amb una vigència inicial de fins el
14-6-2014, i una previsió d’una pròrroga de dos anys més, amb un cànon fix anual de
1000 €, més un cànon variable del 90% de l’excedent a partir del cost del servei, restant
inalterables la resta de prestacions del contracte inicial.
Les quotes tributàries a practicar per la concessionària en cada anualitat seran les
resultants d’aplicar les tarifes de l’Ordenança Fiscal núm. 22 (Preu Públic per
l’estacionament de vehicles en les places d’aparcament soterrani municipals) que
reglamentàriament aprovi l’Ajuntament Ple.
TERCER.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS LA FORMIGA PER A L’ANY 2013.
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Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV La Formiga on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats pel present any 2013, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de
Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV La Formiga amb
NIFG43268572 per import de 1.500,- € destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500.- € amb càrrec a la partida 14 92400
48900, RC 4823 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de
les finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
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exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

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.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA
A L’ASSOCIACIÓ DE VEINS LA FORMIGA PER L’ANY 2013.
Vist l’acord de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat deixar aquest
assumpte pendent per a un millor estudi.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL PER L’ANY 2013.
Ates que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària realitzada el dia 22 de febrer de 2012,
va aprovar un Pla d’Ocupació municipal per l’any 2013, com a mesura de foment de
l’ocupació, dedicat al manteniment i conservació dels espais públics i de les zones verdes
del municipi, on està previst contractar 20 persones aturades a temps parcial (70%) amb
la categoria de peons de serveis generals durant un termini de 4 mesos.
Vist que la distribució del programa s’efectuarà en 4 períodes en el que es contractarà un
grup de 5 persones en cada una.
Vist l’informe de Serveis Socials on es posa de manifest la necessitat d’efectuar un canvi
en l’ordre dels seleccionats atesa la impossibilitat de participació d’un dels seleccionats
per raons sanitàries i de salut, així com la renuncia d’un dels candidats inicialment
seleccionat.
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Tenint en compte allò que disposa l’article 3.del RDL 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, que limita la contractació laboral temporal únicament a casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents e inajornables.
Considerant que l’adopció de mesures per al foment de l’ocupació, destinades a persones
aturades de llarga durada, sense recursos econòmics i amb càrregues familiars, tenen
caràcter excepcional en l’actual context de crisi econòmica global.
Vist l’acta de la Comissió de valoració sobre el procés de selecció de les persones
proposades per a formar part de l’esmentat Pla d’Ocupació, juntament amb l’informe
posterior de Serveis Socials.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la selecció dels candidats per a formar part del primer període del Pla
d’Ocupacio municipal 2013, que consistirà en una acció formativa prèvia i una
contractació laboral temporal de 4 mesos a temps parcial (70% de jornada.
SEGON.- Donar inici amb data 11 de març a l’acció formativa en Competències Clau
(habilitats personals, habilitats socials i recerca activa de feina) i Prevenció de Riscos
Laborals, amb un total de 40 hores que seran impartides pel propis tècnics municipals.
TERCER. Contractar als candidats que hagin superat amb aprofitament el període
formatiu, per iniciar el contracte laboral, amb la categoria de peons ordinaris de serveis
generals, a temps parcial (70%) durant el termini de 4 mesos, comprès entre el 2 d’abril
de 2013 i el 31 de juliol de 2013.
QUART.- La despesa d’aquestes contractacions s’imputarà a càrrec de la partida 2013 15
92000 14300 del vigent pressupost municipal
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A LES
DIFERENTS ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2012.
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 2013, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a les entitats culturals del
municipi que a continuació es relacionen per tal que puguin afrontar les despeses que els
comportarà el seu funcionament i la realització de les activitats i actes ordinaris que tenen
programats per l’any 2013.
Entitat

Subvenció:

___________________________________

Ordinària___ __AD

Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca

1.400

3778

1.400

3779

700

3780

3.000

3781

600

3782

600

3783

Sortides, telèfon, assegurança i Coordinadora, altres

Grupo Folklorico Virgen del Rocio
Vestuari, manteniment local, festa Rocio, fi de curs, etc.

Ràdio Club Vila-seca
Caseries i proves de lliga any 2010, altres, etc

Agrupació Cultural de Vila-seca
Funcionament i gestió
Transport, materials, conferències

Secció del Grup Vocal al Nostre Aire
Tasca direcció, funcionament, altres..

Secció del Chor de Caramelles Ramon Sendra
Publicitat, muntatge, materials..

SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 7.700.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 RC- 0095 del pressupost de l’any 2013 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:
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9. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, o el dia 15 de desembre de 2013 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

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.
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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6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I
APROVAR LA SEVA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT A LA SECCIÓ DE LLETRES DE
L’AGRUPACIÓ CULTURAL DE VILA-SECA PER A L’ANY 2013.
Vistes les sol·licitud presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca on demanen la
subvenció ordinària de la secció de lletres per afrontar les despeses del seu funcionament
i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vista la relació de justificants presentades per l’Agrupació Cultural de Vila-seca, Secció
de lletres corresponents al funcionament i gestió de l’entitat pel present any 2013.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Agrupació cultural de
Vila-seca amb NIF G43096510 per import de 2.000,00.-€ destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.000.-€ amb càrrec a la partida
2012.14.33400.48900/AD-3769 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció
que s’atorga.
TERCER.- Aprovar el pagament de part de la subvenció ordinària per un import de
1.757,60.-€ a càrrec de la partida 2012.14.33400.48900/O-3777 del vigent pressupost
municipal.
QUART.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
17. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
18. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, o el dia 15 de desembre de 2013 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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19. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
20. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
21. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
22. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
23. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
24. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

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

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I LA SEVA
BESTRETA DEL 80% A DIFERENTS SECCIONS DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL DE
VILA-SECA PER A L’ANY 2013.
Vista les sol·licituds presentades per l’entitat Agrupació cultural de Vila-seca. on
demana subvenció ordinària de les diferents seccions per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2013, i la concessió d’una bestreta del 80% del seu total, acompanyada de la memòria de
les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
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general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, signat per l’Interventor Municipal de
Fons i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Agrupació Cultural de
Vila-seca amb NIF G43096510 destinada a finançar les activitats i el funcionament de les
seccions de l’entitat que s’indiquen a continuació amb l’import que es detalla per a cada
una de les seccions.

Entitat

Subvenció:

___________________________________

Ordinària

RC

Agrupació Cultural de Vila-sea
Secció d’Escacs

3.300

---------

3.000

---------

2.500

---------

4.500

---------

Federació, transports, torneig, materials..

Secció de Belles Arts
Concurs, tallers, gestió,.

Secció de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina
Intercanvis, vestuari, mestres, mobiliari..

Secció de la Coral Nova Unió
Direcció, ajudes i cursos, altres..

SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 13.300’00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 O-0119 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
25. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
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26. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, o el dia 15 de desembre de 2013 per les extraordinàries 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
27. 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.
28. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.- Atès que l’entitat Agrupació Cultural de Vila-seca ha sol·licitat el pagament
d’una bestreta de 10.640.-€ que equival al 80% de l’import de la subvenció, per de fer front
a les despeses prèvies a la realització de les activitats i del programa a realitzar, s’aprova
el pagament de 10.640.-€ en concepte de bestreta a compte de la subvenció.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
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6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DEL PAC INFANTIL JIC, JAC,
JOC DURANT LA SETMANA SANTA 2013 I DEL PARC JOVE A L’ESPLAI
D’ACTIVITATS JUVENILS “CASA DELS OBRERS”.
Dins dels actes programats per la regidoria de Joventut per a les vacances de Setmana
Santa, s’ha previst un any més, la realització del parc infantil Jic Jac Joc, per a nens de
fins a 14 anys, al Pavelló Municipal d’Esports i el Parc Jove per a adolescents a l’Espai
Jove Casa dels Obrers.
Atesa la necessitat d’adequar el Pavelló Municipal d’Esports amb les infraestructures
necessàries per a realitzar les esmentades iniciatives.
Atès que segons el contracte signat amb la Fundació En Xarxa per a la gestió i la
dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, aquest inclou la realització del Parc Jove
de Setmana Santa, a les instal·lacions de l’Espai Jove, durant els dies 26, 27 i 28 de març
de 2013.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal
de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització del parc infantil Jic Jac Joc que tindrà lloc els dies 25,
26 i 27 de març de 2013 al Pavelló Municipal d’Esports en horari de 17 a 20 hores.
SEGON.- Aprovar la realització del Parc Jove de Setmana Santa a l’Espai Jove “Casa
dels Obrers” del C. Sant Antoni, 24, els dies 26, 27 i 28 de març de 10 a 13 h. i de 19 a
23 h, sense cost per l’ajuntament, a càrrec de l’empresa adjudicatària de la gestió del
servei.
TERCER. Aprovar una despesa per un import de 12.000 € per la realització de l’activitat
de pac infantil de Setmana Santa Jic, Jac, Joc 2013, i per la realització del Parc Jove,
amb càrrec a la partida 14 33700 22606 A 5061 del vigent pressupost municipal.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A JOVES
CARRETERA I MANTA 2013, A REALITZAR CONJUNTAMENT AMB ELS
AJUNTAMENTS DE CAMBRILS I SALOU, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT
AL MUNICIPI DE VILA-SECA.
Vist el programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta” corresponent al proper any
2013.
Atès que es tracta de realitzar unes activitats adreçades al lleure i la formació dels
col.lectius de joves dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou.
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Atès que finalitza el dia 31 de desembre de 2012, la gestió del programa que ha realitzat
l’Ajuntament de Vila-seca, amb l’assumpció de la despesa total i distribució de a part
proporcional a cada municipi amb relació al nombre dels participants.
Atès el pressupost total màxim de 105.535 €, que correspon a la gestió anual del
programa, que segons el conveni vigent.
Atesos els preus públics que figuren en l’annex que consta a l’expedient.
Atès l’informe d’Intervenció on consta l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 14 33700 22606, A- 5062 i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les activitats de l’any 2013 pel programa
Carretera i Manta, corresponent a l’Ajuntament de Vila-seca, per import de 35.178,-€.
SEGON.-

Aprovar els preus públics que figuren a l’annex adjunt.

TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER A 2013 ENTRE ELS
AJUNTAMENTS DE VILA-SECA, SALOU I CAMBRILS PEL PROGRAMA
D’ACTIVITATS CARRETERA I MANTA.
Durant l’any 2013 els Ajuntament de Vila-seca, Salou i Cambrils han programat
conjuntament unes 30 activitats culturals, formatives, esportives, lúdiques i d’educació en
el lleure adreçades als joves de 14 a 29 anys dels tres municipis.
És en nom de garantir la continuïtat i millora de la col·laboració futura, reforçar la
coordinació i establir una sistemàtica en l’organització de noves edicions del programa
“Carretera i Manta”, així com per a possibilitar altres iniciatives conjuntes.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ratificar el conveni Carretera i Manta, de col·laboració entre els Ajuntaments
de Cambrils, Salou i Vila-seca per a la realització d’activitats conjuntes destinades als
joves.
SEGON.- Aprovar que la gestió del programa conjunt Carretera i Manta 2013, la realitzi,
continuant la rotació establerta al conveni, l’Ajuntament de Cambrils.

25

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ENTITAT JUVENIL ESPLAI L’ESCLOP PER A L’ANY 2013.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat juvenil Grup Esplai L’Esclop on demana
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de
Fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat juvenil Grup Esplai
l’Esclop amb NIFG43931906 per import de 3.000,- € destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.000.- € amb càrrec a la partida 14 33700
48900 AD- 4476 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
33. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
34. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, extraordinàries mitjançant la presentació de la següent documentació:
a) Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b) Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
35. 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.
36. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.

6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LA LUDOTECA TOC JOC
PER A L’EXERCICI DE 2013, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT PER A LA
REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS.
Atesa la programació de la ludoteca Tot Joc per l’any 2013, tallers de psicomotricitat i
musicoteràpia, ludoteca en anglès i psicomotricitat per a nadons, així com tallers de
manualitats i jocs dirigits al local de la Ludoteca Tot Joc, al carrer de Sant Josep, 45.
Atesa l’existència de consignació adequada i suficient, dins de la reserva de
funcionament de l’activitat de ludoteca Tot Joc, per a portar a terme el projecte, amb
càrrec a la partida 14 33700 22606 A-4491.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Aprovar la realització de les activitats de joc i tallers especialitzats
corresponents a la programació de l’any 2013 de la Ludoteca Municipal Tot Joc.
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SEGON.Aprovar una despesa de 10.000,- € per a la realització de les activitats
programades a la Ludoteca Municipal Tot Joc del carrer de Sant Josep, 45, per l’any
2013.
7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS D’AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
l’EBAS ha emès per a cada una d’elles d’acord amb les bases que regulen aquest tipus
d’ajuts, vist l’informe de la Intervenció Municipal i el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en el
dictamen del punt 4.1 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat del dia 18 de febrer de 2013, l’import total dels ajuts
aprovats és de 3.480,09 euros.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde-president,
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Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.03.19 11:39:59 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

Josep Poblet i Tous
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