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

DATA:
LLOC:
HORARI:

15 de gener de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,15 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos Gracía Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència :
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 EXTRAORDINÀRIA
REALITZADA EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 30 de desembre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013078 I 2014001.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23 de
desembre de 2013 i 3 de gener de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures
núms. 2013078 i 2014001, per import de 24.033,69 i 29.841,95 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
CORRESPONENT A LES OBRES D’ACCESSIBILITAT AL CENTRE DE SALUT DE
VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’agost de 2013, d’adjudicació de les
obres d’accessibilitat al centre de salut de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres d’accessibilitat
al centre de salut de Vila-seca, realitzades per CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, per un
import de 17.401,35 € sense IVA i 3.654,28 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 21.055,63 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.31200.61900 OF
32075 del pressupost municipal.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INFORME TÈCNIC D’AL·LEGACIONS A LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE TARRAGONA I AL PLA ESPECIAL DE
DESENVOLUPAMENT RESPECTE AL SISTEMA PORTUARI I COSTANER (CLAU 1).
En data 18 de desembre de 2013 ha estat notificat a aquest Ajuntament el tràmit
d’informació oficial i pública de la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística
municipal de Tarragona al sistema costaner i portuari (clau 1), aprovat inicialment pel
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Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona en sessió del passat 3 de desembre de
2013.
En data 2 de gener de 2014 ha estat notificat a aquest Ajuntament el tràmit d’informació
oficial i pública del Pla Especial de desenvolupament de la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Tarragona a l’àmbit del sistema portuari, clau 1,
aprovat inicialment pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona en sessió del passat
13 de desembre de 2013.
Els Serveis Tècnics Municipals han emès un informe en data 9 de gener, en relació als
dos documents urbanístics aprovats inicialment el passat mes de desembre de 2013 per
l’Ajuntament de Tarragona, ja que considera oportú informar-los conjuntament i fer
extensives als dos documents les consideracions i conclusions del seu informe.
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 l’informe emès per l’arquitecte municipal de 9 de gener de 2014 i
totes les al·legacions i consideracions que s’inclouen en aquest informe, que l’Ajuntament
assumeix com a propi.
SEGON. Formular les al·legacions que es desprenen de l’esmentat informe tècnic i
jurídic.
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Tarragona i a l’Autoritat Portuària.

4.3 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA
DE SANT JOAN I VIALS ADJACENTS DEL BARRI DE LA PLANA.
Vist el projecte de renovació de la plaça de Sant Joan i vials adjacents del barri de la
Plana, redactat per Baur Enginyers, i vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal en data 8 de gener de 2014, i de conformitat amb la delegació de competències
de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, realitzada mitjançant decret de data 17 de juny de
2011, 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 inicialment el projecte de renovació de la plaça de Sant Joan i vials
adjacents del barri de la Plana, redactat per Baur Enginyers, amb un pressupost total, IVA
inclòs, de 366.175,03 €.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
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TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ
L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES.

D’UNA

ALUMNA

A

Vista la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació,
Vist el conveni de col·laboració presentat per la Facultat de Turisme i Geografia de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, on proposen l’ incorporació de la alumna M. P.
P., per la realització de pràctiques a l’Ajuntament de Vila-seca, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la incorporació de l’alumna M. P. P. a l’Ajuntament de Vila-seca per
a la realització de les pràctiques de Turisme i Geografia amb les condicions i terminis que
s’estipulen en el text de l’ esmentat conveni.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la Facultat de Turisme i Geografia de la
Universitat Rovira i Virgili i a l’ interessat, als efectes oportuns.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIO DEL SERVEI DE PROFESSORAT DEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ
DE LA PLANA.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana que
corresponent a les despeses de la professora que imparteix les classes de tall i confecció
al nucli urbà de la Plana, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i
Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació del servei de professorat del curs de tall i confecció de la Plana del mes
d’octubre, aprovat per la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2013.
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 472,00 € a càrrec de la
partida 2013 14 23000 48000 O 30919 del vigent pressupost municipal.
.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, ANY 2013.
Vista la relació de justificants presentat per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de menjador del
mes de novembre de 2013.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes s’octubre de
2013 i aprovats per la Junta de Govern Local de data 2 i 30 de setembre de 2013 i 28
d’octubre, respectivament.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 17.729,33 € a càrrec de
la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal.
Relació ADORC 835
ESCOLA
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Miramar
La Canaleta
Mestral
Cal·lipolis
La Plana
TOTAL

IMPORT
4.516,70 €
4.154,00 €
3.131,32 €
701,36 €
2.595,70 €
868,50 €
1.761,75 €
17.729,33 €

TERCER. Endossar la materialització del pagament, que suposarà la seva justificació,
d’acord amb el següent detall:
ESCOLA

GESTIO MENJADOR ESCOLAR

Antoni Torroja i Miret

AMPA de l’escola

NIF
G43125566
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Sant Bernat Calvó

AMPA de l’escola

Miramar

Menjars de la Mediterrània

La Canaleta

Menjars de la Mediterrània

Mestral

Menjars de la Mediterrània

La Plana

AMPA de l’escola

Cal·lipolis

Agora Catering Sl

G43053651
B43683721
B43683721
B43683721
G43286707
B64209299

QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS I PAGAMENT DE LES
SUBVENCIONS CONCEDIDES ALS CONSELLS ESCOLARS I AMPA DE LES
ESCOLES I INSTITUTS, ANY 2013.
Vistes les factures presentades per les AMPA de les escoles del municipi, l’AMPA de
l’Institut Vila-seca i el Consell Escolar de l’institut Ramon Barbat i Miracle. Totes aquestes
factures fan referència a la justificació de les subvencions concedides a aquestes per
acord de Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2013 en concepte d’activitats que
es porten a terme fora de l’horari escolar durant el primer trimestre del curs 2013-2014.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, la Comissió, vista la
proposta de la regidora delegada, emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a
la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per les AMPA de les escoles i institut
Vila-seca i aprovar de la documentació presentada pel Consell Escolar de l’institut Ramon
Barbat i Miracle com a justificació de la subvencions concedides a aquestes per a
activitats que es porten a terme fora de l’horari escolar durant el primer trimestre del curs
2013-2014.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 34031, O 34032, O 34033, O 34034, O 34035, O 34036, O
34038, O 34039, O 34050 d’acord amb el següent detall:
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Escola/Institut

Import
Import
Import
concedit a la documentació pagament de
Junta
de justificativa
la subvenció
Govern Local
de
30
de
setembre de
2013
AMPA
E. Antoni Torroja
1.784,00 €
5.593,50 €
1.784,00 €
Miret
AMPA
E.
Sant
Bernat
1.784,00 €
1.842,90 €
1.784,00 €
Calvó
AMPA
E. Mestral
1.784,00 €
7.568,00 €
1.784,00 €
AMPA
E. Miramar
1.784,00 €
1.894,20 €
1.784,00 €
AMPA
E. La Canaleta
800,00 €
1.600,80 €
800,00 €
AMPA
E. Cal·lípolis
1.256,00 €
2.051,70 €
1.256,00 €
AMPA
E. La Plana
1.256,00 €
343,72 €
343,72 €
AMPA
Ins. Vila-seca
1.984,00 €
2.029,84 €
1.984,00 €
CONSELL Ins. Ramon Barbat i
1.984,00 €
3.186,68 €
1.984,00 €
ESCOLAR Miracle
Total
14.416 €
26.171,34 €
13.503,72 €

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

B) APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS DE LES SUBVENCIONS PER
ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS PRESENTATS PEL CONSELL ESCOLAR I AMPA
APROVACIÓ DEL PAGAMENT
B.1) Subvenció per adquisició d’equipaments de l’AMPA i del Consell Escolar amb
endós de la subvenció de l’AMPA a favor del Consell Escolar
Vistos els justificants presentats pel Consell Escolar de les escoles La Plana, Cal·lípolis,
Miramar, Mestral, i institut Ramon Barbat i Miracle que fan referència a la justificació de
les subvencions concedides als Consells Escolars i a les AMPA dels centres educatius,
per Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2013, en concepte d’adquisició d’equipaments
diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i instal·lacions diverses durant l’any
2013. Aquest és el detall de les subvencions:
Subvenció al Consell Escolar de les escoles i instituts per a
l’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles
específics i instal·lacions diverses durant l’any 2013 (acord JGL de
15 d’abril de 2013)

569 €
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Subvenció a l’AMPA de les escoles i instituts per a l’adquisició
d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i
instal·lacions diverses durant l’any 2013 (acord JGL de 15 d’abril
de 2013)

1.063 €

Vist que l’AMPA de les escoles establertes en el paràgraf anterior autoritzen que
l’efectivitat del pagament de la subvenció concedida de 1.063 € es realitzi a favor del
Consell Escolar de les escoles.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, la Comissió, vista la
proposta de la regidora delegada, emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a
la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides al Consell Escolar i a l’AMPA de les escoles La Plana, Cal·lípolis, Miramar,
Mestral i institut Ramon Barbat i Miracle per a l’adquisició d’equipaments diversos, mitjans
audiovisuals, mobles específics i instal·lacions diverses durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament i l’endós de la subvenció de l’AMPA a favor de Consell
Escolar del centre escolar.
TERCER. Aprovar el pagament al Consell Escolar d’aquestes escoles les subvencions a
càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, O 34014, O
34013, O 34011, O 34010, O 34016, O 34023, O 34021, O 34020, O 34019, O 34024,
d’acord amb el detall següent:

Escola
La Plana
Escola
Cal·lípolis
Escola
Miramar
Escola
Mestral
Institut
Ramon
Barbat

Consell
Escolar
Import
concedit per
JGL
de
15/04/2013
569

AMPA
Import
Total
concedit per
JGL
de
15/04/2013
1.063
1.632

Import
Import
documentació pagament de
justificativa
la subvenció
1.742,87

1.632

569

1.063

1.632

2.479,29

1.632

569

1.063

1.632

1.632

1.632

569

1.063

1.632

2.371,19

1.632

569

1.063

1.632

3.277,89

1.632

i
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Miracle
total

2845

5.315

8.160

11.503,24

8.160

QUART. Notificar aquest acord a l’AMPA i al Consell Escolar de les escoles La Plana,
Cal·lípolis, Miramar, Mestral i institut Ramon Barbat i Miracle i a la Intervenció Municipal
de Fons.
B.2) Subvenció per adquisició d’equipaments de l’AMPA i del Consell Escolar amb
endós de la subvenció del Consell Escolar a favor de l’AMPA
Vistos els justificants presentats per l’AMPA de l’escola Sant Bernat Calvó que fan
referència a la justificació de les subvencions concedides als Consells Escolars i a les
AMPA dels centres educatius, per Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2013, en
concepte d’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i
instal·lacions diverses durant l’any 2013. Aquest és el detall de les subvencions:
Subvenció al Consell Escolar de les escoles i instituts per a
l’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles
específics i instal·lacions diverses durant l’any 2013 (acord JGL de
15 d’abril de 2013)
Subvenció a l’AMPA de les escoles i instituts per a l’adquisició
d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i
instal·lacions diverses durant l’any 2013 (acord JGL de 15 d’abril
de 2013)

569 €

1.063 €

Vist que el Consell Escolar de l’escola Sant Bernat Calvó autoritza que l’efectivitat del
pagament de la subvenció concedida de 569 € es realitzi a favor de l’AMPA d’aquesta
escola.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, la Comissió, vista la
proposta de la regidora delegada, emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a
la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de les subvencions
concedides al Consell Escolar i a l’AMPA de l’escola Sant Bernat Calvó per a l’adquisició
d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i instal·lacions diverses
durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament i l’endós de la subvenció del Consell Escolar de l’escola
Sant Bernat Calvó a favor de l’AMPA de l’escola Sant Bernat Calvó.
TERCER. Aprovar el pagament al Consell Escolar d’aquestes escoles les subvencions a
càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent pressupost municipal, O 34009, O
34018 d’acord amb el detall següent:
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Escola
Sant Bernat
Calvó

Consell
Escolar
Import
concedit per
JGL
de
15/04/2013
569

AMPA
Import
Total
concedit per
JGL
de
15/04/2013
1.063
1.632

Import
Import
documentació pagament de
justificativa
la subvenció
1.813,79

1.632

QUART. Notificar aquest acord a l’AMPA i al Consell Escolar de l’escola Sant Bernat
Calvó i a la Intervenció Municipal de Fons.
B.3) Subvenció per adquisició d’equipaments de l’AMPA
Vistos els justificants presentats per l’AMPA de les escoles Antoni Torroja Miret, La
Canaleta i institut Vila-seca que fan referència a la justificació de la subvenció concedida
als AMPA dels centres educatius, per Junta de Govern Local de 15 d’abril de 2013, en
concepte d’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i
instal·lacions diverses durant l’any 2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, la Comissió, vista la
proposta de la regidora delegada, emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a
la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida a l’AMPA de les escoles Antoni Torroja Miret, La Canaleta i institut Vila-seca
per a l’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i
instal·lacions diverses durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 34049, O 34012, O 34015 d’acord amb el següent detall:

Escola/Institut

E. Antoni Torroja Miret
E. La Canaleta
Ins. Vila-seca

Import
Import
Import
concedit per documentació pagament de
Junta
de justificativa
la subvenció
Govern Local
de 15/04/2013
1.063
1.062,78
1.062,78
1.063
1.172,26
1.063
1.063
1.068,69
1.063
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total

3.189

3.309,82

3.189

TERCER. Notificar aquest acord a l’AMPA de les escoles Antoni Torroja Miret, La
Canaleta i institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.
B.4) Subvenció per adquisició d’equipaments del Consell Escolar
Vistos els justificants presentats pel Consell Escolar de les escoles Antoni Torroja Miret i
l’escola La Canaleta que fan referència a la justificació de la subvenció concedida als
Consells Escolars dels centres educatius, per Junta de Govern Local de 15 d’abril de
2013, en concepte d’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles
específics i instal·lacions diverses durant l’any 2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, la Comissió, vista la
proposta de la regidora delegada, emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a
la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar de l’escola Antoni Torroja Miret i de l’escola La Canaleta per
a l’adquisició d’equipaments diversos, mitjans audiovisuals, mobles específics i
instal·lacions diverses durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 34017, O 34022, d’acord amb el següent detall:

Escola/Institut

E. Antoni Torroja Miret
E. La Canaleta
total

Import
Import
Import
concedit per documentació pagament de
Junta
de justificativa
la subvenció
Govern Local
de 15/04/2013
569
965,58
569
569
710,39
569
1.138
1.675,97
1.138

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Escolar de les escoles Antoni Torroja Miret i
La Canaleta i a la Intervenció Municipal de Fons.
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C) APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS DE SUBVENCIÓ PER A FESTES
TRADICIONALS ANY 2013 PRESENTATS PEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ESCOLES I INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLE I APROVACIÓ DEL PAGAMENT
Vistos els justificants presentats pel Consell Escolar de les escoles del municipi i l’institut
Ramon Barbat i Miracle que fan referència a la justificació de la subvenció concedida als
Consells Escolars dels centres educatius, per Junta de Govern Local de 15 d’abril de
2013, en concepte de la celebració de festes tradicionals durant l’any 2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, la Comissió, vista la
proposta de la regidora delegada, emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a
la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar de les escoles i instituts per a la celebració de festes
tradicionals durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 34041, O 34042, O 34043, O 34044, O 34045, O 34046, O
34047, O 34048 d’acord amb el següent detall:
Escola/Institut

E. Antoni Torroja Miret
E. Sant Bernat Calvó
E. Mestral
E. Miramar
E. La Canaleta
E. Cal·lípolis
E. La Plana
Ins. Ramon Barbat i Miracle
total

Import
Import
Import
concedit per documentació pagament de
Junta
de justificativa
la subvenció
Govern Local
de 15/04/2013
907,00
1.311,08
907,00
907,00
1.290,79
907,00
907,00
909,99
907,00
907,00
975,07
907,00
579,00
539,57
539,57
579,00
606,23
579,00
579,00
676,41
579,00
907,00
972,82
907,00
6272,00
7.281,96
6232,57

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Escolar de les escoles i institut Ramon Barbat
i Miracle i a la Intervenció Municipal de Fons.
D) APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS JUSTIFICANTS DE SUBVENCIÓ PER EDICIÓ DE
LA REVISTA ESCOLAR ANY 2013 PRESENTATS PEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ESCOLES I INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLE I APROVACIÓ DEL PAGAMENT.
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Vistos els justificants presentats pel Consell Escolar de les escoles i institut Ramon
Barbat i Miracle de la subvenció aprovada per Junta de Govern Local de 15 d’abril de
2013, en concepte d’edició de revistes durant l’any 2013.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal de Fons, la Comissió, vista la
proposta de la regidora delegada, emet dictamen d’informar-hi favorablement i d’elevar a
la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida al Consell Escolar de les escoles i institut Ramon Barbat i Miracle per l’edició
de revistes durant l’any 2013.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 2013.14.32100.48900 del vigent
pressupost municipal, O 34025, O 34026, O 34027, O 34028, O 34029, O 34030, d’acord
amb el següent detall:
Escola/Institut

E. Antoni Torroja Miret
E. Sant Bernat Calvó
E. Mestral
E. Cal·lípolis
E. La Plana
Ins. Ramon Barbat i Miracle
total

Import
Import
Import
concedit per documentació pagament de
Junta
de justificativa
la subvenció
Govern Local
de 15/04/2013
350
360,00
350
350
566,80
350
350
1.690,37
350
350
871,20
350
350
475,14
350
350
1.370,77
350
2.100
5.334,28
2.100

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Escolar dels centres escolars i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES I EL SEU PAGAMENT A
L’ASSOCIACIÓ DE L’ESPLAI DE GENT GRAN DE LA PLANA.
Vista la relació de justificants presentada per la Associació Esplai Gent Gran de la Plana,
en concepte de funcionament ordinari i per activitats de lleure que es portaran a terme
durant l’any 2013, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament i
Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2013.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a Associació de l’Esplai de Gent Gran
de la Plana, amb NIF G55501399, per un import de 180,00 €, corresponent al 30% del
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total de la subvenció concedida, a càrrec de la partida 2013 14 23000 48000 O 31502 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INSTAL·LACIÓ D’UNA CARPA D’HIVERN 2014 DE LA
FESTA MAJOR, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atès que per a portar a terme la major part dels actes de la Festa Major d’Hivern de Sant
Antoni, principalment els de tarda i nit, es fa necessari instal·lar una carpa al carrer de la
Via Màxima de Vila-seca.
Atesa la despesa que això comporta i els diversos pressupostos presentats per les
empreses del sector, que inclouen el lloguer, muntatge i desmuntatge de l’esmentada
carpa des del dia 15 al 27 de gener de 2014.
Atès que dins de la programació de la Festa Major d’Hivern, s’inclou el muntatge de
l’activitat denominada “La Carpa” destinada a oferir una alternativa als més joves, els dies
17 i 18 de gener a la Via Màxima de Vila-seca.
Vist el pressupost que el muntatge d’aquesta activitat comporta, amb el desglossament i
detall que consta a l’expedient amb un import previst de 15.069,92,-€, segons els
pressupostos presentats pels diferents proveïdors.
Atès també que dins de la programació, el dia 23 de gener de 2014, hi ha previst una
actuació teatral de diferents monologuistes, “Nit de Monòlegs”, a l’envelat de Festa Major.
Vist el pressupost que el muntatge d’aquesta activitat comporta, amb un import previst de
1.800 €, segons el pressupost presentat que consta a l’expedient.
Atès que dins dels actes de la Festa Major, hi ha programada la Festa de la Dansa, que
consisteix en una exhibició de les actuacions més destacades de les diferents escoles de
dansa del municipi, el proper dia 17 de gener de 2014.
Vist els pressupostos que el muntatge d’aquesta activitat comporta, amb el
desglossament i detall que consta a l’expedient amb un import previst de 750.68 €,
segons els pressupostos presentats pels diferents proveïdors.
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Vist l’informe favorable de consignació pressupostària de la Intervenció 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 contractació del subministrament i instal·lació de la carpa a
l’empresa Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos SL, per import de 15.125,- €
per portar a terme els actes organitzats per les àrees de Joventut i Relacions Cíviques,
durant la Festa Major de Sant Antoni 2014, els dies 15 al 27 de gener de 2014.
SEGON. Aprovar el conjunt d’activitats amb la denominació “la Carpa” pels joves del
municipi, els dies 17 i 18 de gener de 2014, a la Via Màxima, amb el detall de serveis i
despeses que consta a l’expedient.
TERCER. Aprovar la programació, del dia 23 de gener de 2014, de l’actuació teatral de
diferents monologuistes, “Nit de Monòlegs”, a l’envelat de Festa Major.
QUART. Aprovar la Festa de la Dansa, que consisteix en una exhibició de les
actuacions més destacades de les diferents escoles de dansa del municipi, el proper dia
17 de gener de 2014.
CINQUÈ. Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar
a terme l’esmentades activitats, d’acord als conceptes i imports que es detallen a
continuació:
Subministrament i instal·lació de la carpa.........................................15.125,00,-€
Activitats Carpa Jove 2014 (17 i 18 gener)........................................15.069,92,-€
TOTAL ÀREA DE JOVENTUT....................................................... 30.194,92,- €

Festa de la Dansa (17 gener)................................................................ 750,68,- €
Nit de Monòlegs (23 de gener)........................................................... 1.800,00,- €
TOTAL ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES............................. 2.550,68,- €
La despesa de 30.194,92 € que correspon a l’Àrea de Joventut anirà a càrrec de la
partida 14 33700 22606, Rel. A 10/2014 (AD 539 I a 540) i la despesa de 2.550,68 €,
que correspon a l’Àrea de Relacions Ciutadanes, anirà a càrrec de la partida 14 92400
22609, Rel. A. 10/2014 (A. 538) del vigent pressupost municipal.
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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,

Alfred Ventosa i Carulla

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.01.23 13:10:59 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde president,

Josep Poblet i Tous
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