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

DATA:
LLOC:
HORARI:

18 de juny 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. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor mpal.

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 11 DE JUNY DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 11 de juny de 2014, 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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRERIES
DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI 2014.

Vista la proposta de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014046, 2014047 I 2014048.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 6 i 9 de
juny de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm. 2014046, 2014047 i
2014048, per import de 298.460,93; 129.305,53 i 11.313,50 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES COMPRESES AL
PROJECTE COMPLEMENTARI PER A LA MILLORA I ADEQUACIÓ DEL CANAL
AUXILIAR DE DESGUÀS DEL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2014, es va iniciar la
tramitació d’un expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de les obres compreses al projecte complementari per a la millora i adequació
del canal de desguàs del parc de la Torre d’en Dolça.
Atès que, en aplicació de l’article 234.2 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, es va
atorgar a l’empresa adjudicatària de les obres del projecte principal J. MORELL, SA, un
termini d’audiència de 3 dies hàbils perquè manifestés l’acceptació dels preus de les
unitats d’obra fixats per aquest Ajuntament de Vila-seca, ja que les modificacions
suposen la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte inicial, i mitjançant
escrit presentat en data 2 de juny de 2014, l’adjudicatari de l’obra principal ha manifestat
la seva conformitat als preus establerts.
Atès que l’article 171 b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 la Llei 30/2007, de 14 de
novembre, fixa el procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres
complementàries que no figurin ni en el projecte ni en el contracte, però que a causa
d’una circumstància imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra, tal com
estava descrita en el projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’execució de les
quals es confiï al contractista de l’obra principal, d’acord amb els preus que regeixen el
contracte primitiu.
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i adjudicar a J. MORELL, SA el
contracte de les obres compreses al projecte complementari per a la millora i adequació
del canal de desguàs del parc de la Torre d’en Dolça, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, en aplicació dels articles 171 b) i 234.2 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
SEGON.- Aprovar una despesa de 8.361,06 € import net 1.755,82 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 10.116,88 € (IVA inclòs) a càrrec de la partida 2014.13.15100.61903
(D-11152) del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE BANCS PEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Atès les actuacions de manteniment i renovació que es porten a terme dintre del recinte
del Cementiri Municipal, es fa necessària l’adquisició de 20 bancs per tal de substituir els
actuals que es troben en molt mal estat, i afegir-ne de nous en la zona del nou mòdul de
nínxols construïts.
Vist el pressupost presentat per Benito Urban SLU, pel subministrament de 20 ut. de
bancs del model Neo Barcino pel Cementiri Municipal de Vila-seca, que ascendeix a la
quantitat de 3.580,00 € de base imposable, més 751,80 € d'IVA al 21%, fent un total de
4.331,80 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.16400.61900
AD-12790 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials
i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de
subministrament pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i 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.- Adjudicar a l’empresa Benito Urban SLU, el contracte menor de subministrament
de 20 ut. de bancs del model Neo Barcino pel Cementiri Municipal de Vila-seca, presentant
un pressupost per import de 3.580,00 € sense IVA i 751,80 € en concepte d’IVA, fan un total
de 4.331,80 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar les despeses de 4.331,80 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.16400.61900 AD-12790 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Benito Urban SLU, al departament de serveis
tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE MESSER CARBUROS IBÈRICA DE GASES SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ENDERROCS PUNTUALS A UNA DE LES NAUS SITUADES A
L’AUTOVIA TARRAGONA-SALOU, KM. 3,8 .
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a l’enderroc de la nau situada
a l’autovia Tarragona-Salou km. 3,8 de La Pineda, 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 Messer Carburos Ibérica de Gases SA, la llicència municipal
d’obres núm. 345/14 per enderrocs puntuals a una de les naus situades a l’autovia de
Tarragona-Salou, km. 3,8 de La Pineda, 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 dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
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5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de presentar l’assumeix de la direcció de les obres.
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. 639219 de data 23.05.14 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

273,36 €

Taxa

136,68 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

410,04 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. F. T. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA PER LA INSTAL·LACIÓ DE
VÀLVULES DE REG.
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Vista la sol·licitud de la Sra. R. M. F. T. de llicència de primera ocupació de la construcció
d’una caseta per la instal·lació de vàlvules de reg a la parcel·la 58 polígon 41 del Terme
Municipal, així com l’informes emesos al respecte, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. R. M. F. T. la llicència municipal de primera ocupació de la
construcció d’una caseta per la instal·lació de vàlvules de reg a la parcel·la 58 polígon 41
del Terme Municipal.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats

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

- SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. F. T. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA PER LA INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES DE
REG A LA PARCEL·LA 58 POLIGON 41 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. R. M. F. T., el retorn de la fiança dipositada per la
construcció d’una caseta per la instal·lació de vàlvules de reg a la parcel·la 58 polígon 41
del Terme Municipal, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 CORRESPONENT A LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC CAP PER A DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 4 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS,
SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres de rehabilitació
de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca, realitzades per CONSTRUCCIONS JAÉN
VALLÉS, SL per un import de 43.610,98 € de base imponible, més 9.158,31 € d'IVA, fent
un total amb impostos de 52.769,29 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15100.63201 (OF13714) del pressupost municipal.

B)
APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES OBRES
D’ADAPTACIÓ DE LA FASE 3 DE PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE
L’ENTORN DE L’ESCOLA LA CANALETA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres d’adaptació de la Fase 3 de pavimentació i instal·lació de
serveis de l’entorn de l’escola La Canaleta.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres d’adaptació de
la Fase 3 de pavimentació i instal·lació de serveis de l’entorn de l’escola La Canaleta,
realitzades per AGROVIAL, SA per un import de 24.912,25 € sense IVA i 5.231,57 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 30.143,82 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.32100.61902 (OF13715) del pressupost municipal.

C) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 3 CORRESPONENTS A LES
OBRES D’ACTUALITZACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DELS ENTORNS
DEL CAMPUS DE VILA-SECA DE LA URV.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, d’adjudicació
de les obres d’actualització i adaptació de la urbanització de la urbanització dels entorns
del campus de Vila-seca de la URV.
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Vista la certificació d’obres núm. 3 presentada per l’empresa M. Y J. GRUAS, SA en
qualitat d’adjudicatària de les obres esmentades.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres d’actualització i
adaptació de la urbanització de la urbanització dels entorns del campus de Vila-seca de la
URV, realitzades per l’empresa M. Y J. GRUAS, SA, per un import de 93.437,68 € sense
IVA i 19.621,91 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 113.059,59 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.1315500.61904 (AD14136) del pressupost municipal.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- ACTA DE RECEPCIÓ DE LA MILLORA DE LA VORERA DEL C. REQUET DE FÉLIX.
Vista l’acta de recepció 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.- Aprovar l’acta de recepció de la millora de la vorera del c. Requet de Félix, de
Vila-seca, realitzades per l’empresa Garcia Riera SL.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA D’UNA PARADA I
METRES DE CAMBRA DEL MERCAT MUNICIPAL.
Vist l’escrit presentat en data 4 de juny de 2014 per la Sra. M. E. L. S., titular de la
concessió de les parades núms. 32-33 i 34 del Mercat Municipal de Vila-seca, destinades a
l’activitat de venda de fruites i verdures, formulant renúncia voluntària del seu dret sobre la
parada 32 i 6 mt de cambra frigorífica assignats.
Atès que la petició s’ajusta al plec de condicions que va regir la concessió d’aquest servei,
així a les previsions del vigent reglament de règim interior del Mercat Municipal de Vilaseca, aprovat en sessió efectuada per l’Ajuntament Ple el dia 22/06/1987.
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la renúncia de la Sra. M. E. L. S. al títol de concessió de la parada núm.
32 i de 6 mt. de cambra del Mercat Municipal de Vila-seca, amb efectes des de l’1 de juliol
de 2014, així com la seva reversió a favor d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Incorporar a la titularitat la concessió administrativa assignada a la parada núm.
32 i els 6 mt. de la cambra frigorífica del Mercat Municipal de Vila-seca al patrimoni
municipal, com a bé afecte al servei públic del mercat.
TERCER.- Donar trasllat de l’acord a la interessada , a la Intervenció Municipal , a la
responsable del Patrimoni Municipal i al Conserge del Mercat Municipal.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRÒRROGA D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A
LA POLICIA LOCAL.
Per acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2013 es va acordar
sol·licitar a l’Ajuntament de Torredembarra autorització per a l’adscripció temporal en
l’Ajuntament de Vila-seca, en comissió de serveis, durant un termini màxim de dos anys,
de l’agent de la Policia Local de Torredembarra, Sr. I. R. B., per a cobrir una plaça vacant
d’agent de la Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma reglamentària.
Per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Torredembarra de 19 de desembre de 2013,
es va autoritzar l’esmentada comissió de serveis, amb efectes des del dia 1 de gener de
2014 fins al 30 de juny de 2014.
Atès que segueix vigent la necessitat de proveir en propietat un lloc de treball d’agent de
la policia local vacant en la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament, mentre se'n resol la
provisió en forma reglamentària.
Atès que el Sr. I. R. B., ha manifestat la seva conformitat perquè es resolgui
favorablement l’expedient de pròrroga de l’adscripció temporal (RED 3144/14).
Atès que s’ha comprovat la concurrència dels requisits per a concedir la comissió de
serveis: existència de lloc de treball vacant, necessitat de cobrir-lo i compliment per la
sol·licitant dels requisits establerts en la relació de llocs de treball.
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2014 hi ha consignació pressupostària
suficient per atendre la despesa corresponent i que el crèdit pressupostari és l’adequat a
les obligacions econòmiques que se’n deriven de l’expedient.
Vist el que al respecte disposen els articles 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 32
d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals vigents en matèria de funció
pública a Catalunya, arts. 53.1,i) i 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el text refós de la LlMRLC, art. 84 i 88 de l’EBEP, en relació amb els 185 a 189
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Atès que la competència per a aprovar les comissions de serveis i permutes entre
funcionaris correspon a la Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern
Local mitjançant decret de 17de juny de 2011 (BOPT 187, Fascicle 1 de 13-8-11).
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra que autoritzi una
pròrroga de 18 mesos de l’adscripció temporal en aquest Ajuntament, en comissió de
serveis, de l’agent de la Policia Local de Torredembarra, Sr. I. R. B., per a cobrir una
plaça vacant d’agent de la Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma
reglamentària.
SEGON. L’esmentada adscripció tindrà efectes a partir de la data en què així ho autoritzi
L’Ajuntament de Torredembarra.
TERCER. Autoritzar les despeses pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent.
5.3 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER METAL GROUP MEDITERRANEA, SL AMB NIF.
B55611628, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE
SERRALLERIA METAL.LICA A L’ADREÇA PARC TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA
PARCEL.LA F-085 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per METAL GROUP MEDITERRANEA, SL NIF. B55611628, d’inici
de l’activitat l'obertura d'una activitat de serralleria metal.lica a l’adreça Parc Tecnològic i
Serveis Alba parcel.la F-085 de Vila-seca.
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SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1912,50 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 633947), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER SCHWARTZ HAUTMONT CONSTRUCCIONES
METALICAS, SA AMB NIF. A43007509, D’INICI DE L’ACTIVITAT LA FRABRICACIÓ
D’ESTRUCTURES METÀL.LIQUE I DIPÒSITS DE PRESSIÓ A L’ADREÇA AV. DE LA
CANONJA, 9 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per SCHWARTZ HAUTMONT CONSTRUCCIONES METALICAS,
SA NIF. A43007509, d’inici de l’activitat la frabricació d’estructures metàl.lique i dipòsits de
pressió a l’adreça Av. de la Canonja, 9 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.585,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 639311), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

C) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 13/05/2014 REGISTRE NÚM. 3145 PER P.
R. M. AMB NIF. 75872681M, D’INICI DE L’ACTIVITAT D'UN BAR A L’ADREÇA PS. DE
PAU CASALS 114-116 BAIXOS 1 BIS DE LA PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per P. R. M. NIF. 75872681M, d’inici de l’activitat d'un bar a l’adreça
Ps. De Pau Casals 114-116 baixos 1 bis de La Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.628,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 549079), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 12 ocupants.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

D) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER SOL-RULL 2012, SL AMB NIF. B25736141,
D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE ROSTIDOR DE
POLLASTRES A L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS 76 LOCAL 37 DE LA PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per SOL-RULL 2012, SL NIF. B25736141, d’inici de l’activitat
l'obertura d'una activitat de rostidor de pollastres a l’adreça Ps. De Pau Casals 76 local 37
de La Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 476,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 638955), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

E) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER AUTOCARES SERVITRANS, SL AMB NIF.
B43445998, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN APARCAMENT
D’AUTOCARS D’UNA EMPRESA DE TRANSPORT INTERIOR I INTERNACIONAL DE
VIATGERS A L’ADREÇA POLÍGON ESTACIÓ AV. DE LA CANONJA, 7 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
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I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per AUTOCARES SERVITRANS, SL NIF. B43445998, d’inici de
l’activitat l'obertura d'un aparcament d’autocars d’una empresa de transport interior i
internacional de viatgers a l’adreça Polígon Estació Av. de la Canonja, 7 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 835,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 550236), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I
EXPLOTACIÓ DE MARQUESINES I SUPORTS D’INFORMACIÓ D’INTERÈS
GENERAL.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 22-11-2010 es va
atorgar llicència d’ocupació de la via pública a l’empresa Corporación Europea de
Mobiliario Urbano SA. (Cemusa), per a la instal·lació, manteniment i explotació de 15
marquesines per parades d’autobusos i 52 suports d’informació d’interès general.
Atès que l’autorització de 22 de novembre de 2010 es va concedir per a dues anualitats,
comptadores des de l’1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2012, prorrogable
anualment de forma expressa fins a un màxim de dues anualitats més. Per acord de la
Junta de Govern Local de 18-3-13 es va fer efectiva la pròrroga la pròrroga de la primera
anualitat.
Atès que la ocupació de la via pública s’ha executat a plena satisfacció de l’ajuntament i
que l’empresa adjudicatària ha manifestat per escrit el seu interès en continuar executant
l’esmentada llicència.
Atès que l’article 86 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques i l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, estableix que l'ús privatiu que no comporta la
transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una
llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic, i que el termini màxim de durada,
incloses les pròrrogues, és de quatre anys .
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Atès que l’ús comú privatiu subjecte a llicència pot donar lloc a la percepció de preus
públics que fixarà l'òrgan de la corporació que els autoritza.
Atès que amb data 29-4-14 CEMUSA ha ingressat anticipadament la taxa municipal
corresponent a l’any 2014 (Liquidació 637882), per un import de 3.432,00 €, d'acord amb
les tarifes d’allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals (Article 5 de
l’Annex 4 de l’Ordenança Fiscal Número 20 “Taxa per a la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic”).
Atès que l’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions sobre béns de domini
públic forma part de les competències delegades per l’Alcaldia a la Junta de govern Local
en el Decret de 17 de juny de 2011.
Vistos el anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Procedir a la pròrroga per a una anualitat (la segona i última), amb efectes des
de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014, de la llicència d’ocupació de la
via pública concedida a l’empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano SA.
(Cemusa) per acord de la Junta de Govern Local del 22-11-2010, per a la instal·lació,
manteniment i explotació de 15 marquesines per parades d’autobusos i 52 suports
d’informació d’interès general.
SEGON. La superfície a ocupar i les instal·lacions per a les que es concedeix la pròrroga
de la llicència es fixa de conformitat amb els actuals emplaçaments.
TERCER. Establir sobre la llicència prorrogada el següent condicionant:
- L'assumpció de les despeses de conservació i manteniment, impostos, taxes i altres
tributs, així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seva naturalesa.
- L'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació: Haurà de tenir contractada i
vigent mentre duri la vigència de la llicència una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 120.000 € que respongui d’eventuals danys i perjudicis als
usuaris i a la via pública.
- L'acceptació de la revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per raons d'interès
públic.
QUART. Notificar-ho a l’empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano SA. (CIF A28/928.646), i donar-ne trasllat a l’Interventor de Fons de l’Ajuntament amb l'objectiu que
siguin practicats els assentaments comptables oportuns.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL TEATRE AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL
XV ANIVERSARI DE L’ENTITAT.
Vista la sol·licitud de l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca que demana la concessió
d’una una subvenció ordinària per la realització del programa amb motiu del XV aniversàri
de l’entitat durant l’any 2014 i vist l’informe de consignació pressupostària signat per
l’Interventor Municipal de Fons i atesa la proposta del Regidor delegat de Cultura, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca una subvenció
extraordinària de 1.500,- € (IVA inclòs) per l’organització de les activitats
commemoratives de XV aniversari de l’entitat durant l’any 2014 a Vila-seca, amb càrrec a
la partida 14.33400.48900 AD- 12742 del pressupost per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades durant de l’entitat durant l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
TERCER.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I EL
PAGAMENT D’UNA BESTRETA DEL 50% A L’AGRUPACIÓ CULTURAL DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de l’associació Agrupació Cultural de Vila-seca que demana la
concessió d’una una subvenció ordinària per afrontar les despeses de funcionament
anual de l’agrupació Cultural de Vila-seca i vist l’informe favorable de consignació
pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atesa la proposta del Regidor
delegat de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’associació Agrupació Cultural de Vila-seca una subvenció
ordinària de 20.100,00- € (IVA inclòs) per afrontar les despeses de funcionament anual de
l’associació Cultural de Vila-seca, amb càrrec a la partida 14.33400.48900 AD- 12787 del
pressupost per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
10. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
11. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 de
octubre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
12. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.

TERCER.- Concedir a l’Associació Agrupació Cultural de Vila-seca una bestreta del 50%
per un import de 10.050.-€ d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les despeses
prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LA ROMERIA DEL ROCIO
DEL TERME DE VILA-SECA, AIXÍ COM ELS ACTES A CELEBRAR EN L’ESPAI
HABILITAT AL NUCLI DE LA PINEDA.
Atès que com en anys anteriors es celebraran al nucli de La Pineda els actes de la Festa
del Rocio amb un programa d’activitats lúdiques i culturals, així com el romiatge fins al
lloc de la trobada de les colles, per la carretera Vila-seca La Pineda (TV 3148)
Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de les
festes del Rocio al nucli de la Pineda, el cap de setmana dels dies 13 al 15 de juny.
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Atès l’informe de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de consignació
adequada i suficient per a portar a terme l’activitat, amb càrrec a la partida 14 92400
22609 A 12406 del vigent pressupost municipal.
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 programació de la festa del Rocio al nucli de La Pineda, i el
recorregut pel terme de Vila-seca, pels dies 13 al 15 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar a
terme l’esmentada activitat per 7.215,11 € (iva inclòs), amb càrrec a la partida 14 92400
22609 A 12406 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i
Pujals per la signatura dels contracte corresponents.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESTIU A VILASECA 2014, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atès que la Regidoria de Relacions Cíviques conjuntament amb les Juntes de les
Associacions Veïnals del Municipi, han acordat un programa d’activitats d’estiu a realitzar
en els diferents barris de Vila-seca, en substitució de les Festes de Barri que es venien
celebrant en anys anteriors i tal i com es va fer l’estiu de 2013.
Atès que aquestes activitats es composen d’actuacions en els següents àmbits: festes
infantils, cinema a la fresca i propostes de ball, cadascuna amb el pressupost
corresponent.
Atesa l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció
Municipal de Fons.
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 programació de les activitats d’estiu de Vila-seca, a realitzar en els
diferents barris de Vila-seca, durant l’estiu de 2014.
SEGON.-

Aprovar una despesa corresponent a aquestes activitats per import de
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17.032,46 €,- (IVA inclòs), i a la infraestructura necessària per a portar a terme
l’esmentada activitat. Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 14 92400 22609 A.
13299 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a les Associacions de Veïns de Vila-seca i a la
Intervenció Municipal de Fons.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA DE SANT JOAN
AL NUCLI DE LA PINEDA, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atès que com en anys anteriors el nucli de la Pineda celebra la festa de Sant Joan amb
un programa d’activitats lúdiques i culturals.
Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de la festa
de Sant Joan del nucli de la Pineda, els dies 20 al 24 de juny.
Atesa l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció
Municipal de Fons.
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 programació de la festa de Sant Joan al nucli de La Pineda, pels
dies 20 al 24 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar
a terme l’esmentada activitat per 5.093,83 € (IVA inclòs),. Aquesta despesa anirà a càrrec
de la partida 14 92400 22609, A 13298 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i
Pujals per la signatura dels contractes corresponents.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DEL 80% A
COMPTE DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA
PINEDA PER A L’ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Veïns de La Pineda on demana una
bestreta del 80% a compte de la subvenció ordinària per afrontar les despeses de
funcionament i realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014,
la qual fou concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia 30 d’abril de 2014.
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Vist l’informe de fiscalització 12-2014-384 signat per l’Interventor i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER
Aprovar la concessió d’una bestreta de 5.400,- € a compte de la subvenció
aprovada per la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2014, per import de
6.750,00€ a l’entitat Associació de Veïns de la Pineda, amb NIF G-43265529, destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 5.400,00 €, a càrrec de la partida
14.92400.48900 (O12079) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns Santa M. de La Pineda i a l’
Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2014.

A) Ates que la Junta de Govern Local en data 22 de gener de 2014 va aprovar la
concessió d’una subvenció extraordinària a la Colla Gegantera i grallers de Vila-seca per
un import de 5.900,-€ per la XXXII Trobada de Gegants a realitzar durant els actes de
Festa Major de Sant Antoni 2014.
Atesa la concessió a la Colla Gegantera i grallers de Vila-seca d’una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció extraordinària, per tal e fer front a les despeses prèvies a la
realització de les activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca
corresponents a la XXXII Trobada de Gegants de Vila-seca realitzada els dies 25 i 26 de
gener de 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per 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 documentació presentada per la Colla Gegantera i Grallers de Vilaseca com a justificació de la subvenció extraordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 22 de gener de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 5.900.-€ i el pagament de 1.180.-€
corresponent al 20% restant a càrrec de la partida 14.33400.48900 ADO 11728 del vigent
pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la sol·licitud presentades per l’ entitat cultural del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i 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.- Concedir l’Associació Nova Colla Castellera Xiquets de Vila-seca una
subvenció extraordinària de 2.500,00.-€ per tal que puguin afrontar les despeses de
funcionament i gestió, activitats i publicitat per l’any 2014 a Vila-seca, amb càrrec a la
partida 14.33400.48900 AD 11708 del pressupost per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
19. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
20. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
21. 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.
22. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
23. 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.
24. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
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subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
25. 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.
26. 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.
TERCER.- Concedir a l’Associació Nova Colla Castellera Xiquets de Vila-seca una
bestreta del 60% d’aquesta subvenció extraordinària per un import de 1.500,00.-€ O12068, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i
del programa a realitzar, amb càrrec a la partida 14.33400.48900 O- 12068 del
pressupost per a l’exercici de 2014.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

C) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i 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’Associació Amics del
Santuari de la M.D. de la Pineda (Arquebisbat de Tarragona) per tal que puguin afrontar
les despeses de funcionament i gestió, activitats i publicitat actes ordinaris que tenen
programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.100,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 Relació AD 12073 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
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TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
27. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
28. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
•
•

29.

30.
31.

32.

33.

34.

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
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D) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i 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’Associació Cor Scherzo de
Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i gestió, activitats i
publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.300,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 Relació AD 11707 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
35. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
36. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
37. 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.
38. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
39. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
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40. 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.
41. 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.
42. 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.

E) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural del municipi on demanen
subvenció extraordinària per afrontar les despeses de commemoració del 25è aniversari
de l’entitat durant l’any 2014, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així
com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i 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 extraordinària a l’Associació Cor
Scherzo de Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de commemoració del 25è
aniversari de l’entitat durant l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.000,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 Relació AD 11715 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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43. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
44. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
•
•

45.

46.
47.

48.

49.

50.

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

F) Ates que la Junta de Govern Local en data 26 de febrer de 2014 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca
per un import de 15.500,-€ per la realització de les activitats de carnaval 2014.
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Atesa la concessió a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca d’una bestreta del
80% d’aquesta subvenció ordinària, per tal e fer front a les despeses prèvies a la
realització de les activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Comissió de Carnaval de Vilaseca corresponents a les activitats de carnaval 2014, realitzades els dies 28 de febrer i
1,2 i 4 de març de 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per 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 documentació presentada per l’Associació Comissió de Carnaval de
Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 26 de febrer de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 15.500.-€ i el pagament de 3.100,00.-€
corresponent al 20% restant a càrrec de la partida 14.33400.48900 ADO 0967del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

G) Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de desembre de 2013 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació de Reis de Vila-seca per un import de
13.500,-€ per la organització i realització de la Cavalcada de Reis de 2014.
Atesa la concessió a l’Associació de Reis de Vila-seca d’una bestreta del 80% d’aquesta
subvenció ordinària, per tal e fer front a les despeses prèvies a la realització de les
activitats i del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per la l’Associació de Reis de Vila-seca
corresponents a l’organització de la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener de 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per 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 documentació presentada per l’Associació de reis de Vila-seca per
un import de 13.938,30.-€ com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la
Junta de Govern Local en data 18 de desembre de 2013.
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SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 13.500,00.-€ i el pagament de 2.700.-€
corresponents al 20% restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O1150 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

H) Vista la sol·licitud presentades per les entitat cultural del municipi on demanen
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i 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’Associació La Tramoia de
Rocio de Vila-seca per tal que puguin afrontar les despeses de funcionament i gestió,
activitats i publicitat actes ordinaris que tenen programats per l’any 2014.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.000,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 AD 1432 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
51. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol.licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
52. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2014, o el dia 15 de desembre de 2014 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
53. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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54. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
55. 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.
56. 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.
57. 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.
58. 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.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
DELS SATÈL·LITS DE LECTURA DE LA PINEDA I LA PLANA.
Vist el projecte presentat per la Biblioteca Municipal per la posada en funcionament del
servei de “Satèl·lits de Lectura de la Pineda i la Plana”, per dotar els nuclis de població
d'un espai bibliotecari que faciliti l’accés als principals serveis: cerca d’informació, préstec
i devolució de documents, accés a internet, servei de premsa i revistes, etc.
Atesa la conveniència de dotar els nuclis de la Plana i la Pineda d’aquest servei i adequar
els espais per a la implementació del mateix i les necessitats materials per desenvolupar
les actuacions programades durant l’any 2014.
Vistos els pressuposts presentats i atesa la necessitat de dotar econòmicament el
programa de “Satèl·lits de lectura de la Pineda i la Plana”.
Vistos els informes de consignació pressupostària signats per l’interventor Municipal de
fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització
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Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la posada en funcionament dels “Satèl·lits de Lectura de la Pineda i la
Plana”.
SEGON.- Aprovar una despesa de 4.620,18 € (IVA inclòs) per a la realització de les
instal·lacions, l’adquisició de llibres, diaris i revistes i el material de difusió, segons el
detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 A-12408
del pressupost per a l’exercici de 2014.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UNA NOVA EDICIÓ DEL CICLE
D’ACCIONS EN POESIA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANT L’ESTIU DE 2014.
Vista la programació del nou Cicle d’Accions en Poesia a realitzar al Jardí de la Biblioteca
durant els dies 26 de juny, 10 de juliol i 7 d’agost organitzat per la Regidoria de Cultura a
la Biblioteca Municipal per l’any 2014.
Atesa la conveniència de donar continuïtat durant l’any 2014 al Cicle d’Accions en Poesia
anual a la Biblioteca Municipal amb una programació de periodiciat mensual i amb un
total de 3 sessions a càrrec de diferents narradors.
Vistos els pressuposts presentats i atesa la necessitat de dotar econòmicament el
programa de “Accions en Poesia”.
Vistos els informes favorables de consignació pressupostària 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 realització del programa Accions en Poesia a la Biblioteca per
l’exercici 2014.
SEGON.- Aprovar una despesa de 1.579,80.-€ € (IVA inclòs) per a la contractació de les
diferents actuacions del cicle segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec
de la partida 14 33400 22609 AD 11148 del pressupost per a l’exercici de 2014.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE TREBALLS DE CATALOGACIÓ
I LOCALITZACIÓ DE FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA DURANT L’ANY 2014.
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Vist que dins de les actuacions programades per la regidoria de Cultura per l’any 2014,
s’ha previst, donar continuïtat als treballs de gestió documental del fons de col·lecció local
de la Biblioteca.
Vistos els pressuposts presentats i atesa la necessitat de dotar econòmicament l’actuació
de catalogació de documents a la Biblioteca.
Vistos els informes favorables de consignació pressupostària 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 contractació d’una empresa especialitzada en el suport a la
catalogació per realització de les tasques de catalogació durant l’anys 2014 a la
Biblioteca Municipal.
SEGON.- Aprovar una despesa de 3.621,53 € (IVA inclòs) per a la contractació de d’una
empresa especialitzada en catalogació i localització de fons documental i altres segons el
detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33200 22000 AD 11149
del pressupost per a l’exercici de 2014.
TERCER.- Adjudicar aquests treballs a l’empresa NUBILUM d’acord amb la proposta
presentada i els pressupostos que figuren a l’expedient.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal

6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE TREBALLS DE RENOVACIÓ I
UNIFICACIÓ DE LES WEBS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Vist que la Biblioteca compta actualment amb dues planes Webs.
• El domini bibliotecavila-seca.cat, el web d’història local, que es troba allotjat al
servidor de l’empresa 3FERA que és qui es fa càrrec del manteniment del domini i
és qui va dissenyar la pàgina.
• El domini bibliotecavila-seca.info, el web d’informació i serveis virtuals, que està
allotjat en una plataforma del Ministeri de Cultura que es va engegar l’any 2004 i
que els darrers 10 anys no s’ha actualitzat i ha quedat obsoleta.
Ates que actualment els dos dominis és troben allotjats en diferents servidors i tenen
diferent informació, proposem la unificació dels dominis en un de principal,
bibliotecavila-seca.cat.
Vist el pressupost presentat i atesa la necessitat de dotar econòmicament l’actuació de
renovació i unificació de les webs de la Biblioteca Municipal.
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Vistos els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la renovació i unificació de les planes webs de la Biblioteca Municipal.
SEGON.- Aprovar una despesa de 847,00 € (IVA inclòs) per a la contractació de d’una
empresa especialitzada en comunicació, disseny web i desenvolupament de software i
altres segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400
22609 AD 11034 del pressupost per a l’exercici de 2014.
TERCER.- Encarregar aquests treballs a l’empresa 3FERA d’acord amb la proposta
presentada i el pressupost que figura a l’expedient.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal

6.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ I VIGILÀNCIA REGISTRAL DE LA
MARCA “AJUNTAMENT DE VILA-SECA”.
Vistes les notificacions presentades per la “Oficina Espanyola de Patents i Marques” per a
la renovació de la Marca nacional “Ajuntament de Vila-seca”, en classe 6, 16, 25 i 42.
Atès que l’article 25 del reial decret 687/2002, de 12 de juliol, pel que s’aprova el
reglament per a l’execució de la llei 17/2001 de 7 de desembre, de marques, especifica
que per prorrogar la vida legal del registre citat a la referència per un nou període de deu
anys s’haurà de sol·licitar la renovació.
Vistes les característiques de la renovació, control i seguiment i el pressupost presentat
per Vicamark, S.L., empresa especialitzada en la tramitació i gestió de la propietat
industrial davant l’administració pública.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’Interventor
Municipal de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la renovació de la marca nacional “Ajuntament de Vila-seca” en classe
6, 16, 25 i 42., a tramitar davant l’Oficina Española de Patentes y Marcas.
SEGON.- Encarregar la gestió d’aquesta tramitació a l’empresa Vicamark, SL i atorgar
poder ampli i suficient al Sr. Francisco Pérez Requena perquè en representació seva i
d’acord amb la legislació vigent sobre la propietat industrial, efectuï tots els tràmits
necessaris l’esmentada Oficina, relacionats amb aquesta renovació.
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TERCER.- Aprovar una despesa per import de 1.210,00.-€ (IVA inclòs) per a la tramitació
de la renovació ( inclòs el pagament de les taxes de renovació , honoraris i vigilància
posterior de l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 A 11409 del
pressupost per a l’exercici de 2014.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DEL 80% A
COMPTE DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA AL CLUB D’ATLETISME VILA-SECA PER
A L’ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Atletisme Vila-seca” on
demana una bestreta del 80% a compte de la subvenció ordinària per afrontar les
despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats
pel present any 2014, la qual fou concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia
30 d’abril de 2014.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-306 favorable signat per l’Interventor i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una bestreta a compte de la subvenció aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el 30 d’abril de 2014, on s’aprova
una subvenció ordinària per import de 8.200,00€ a l’entitat Club Atletisme Vila-seca, amb
NIF G43069525 , destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 6.560,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201300010805) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- L’ incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació
insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes que
corresponguin.
QUART.- Notificar el present acord al Club Atletisme Vila-seca i a l’ Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
6.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB PETANCA VILA-SECA, PER A L’ANY 2014.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Petanca Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2014, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2014.
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Vist l’informe de fiscalització 12-2014-326 favorable signat per l’Interventor, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 1.348,67 €, com a justificants de la subvenció
concedida al Club Petanca Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.250,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201400011042) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL, CASAL D’ADOLESCENTS I SERVEI
DE MENJADOR.
Atès que per acord de Junta de Govern de data 21 de maig de 2014 es va aprovar la
relació classificada de les proposicions presentades en el procediment obert amb
pluralitat de criteris per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de casal
infantil, casal d’adolescents i servei de menjador per dues temporades per l’ajuntament
de Vila-seca, d’acord amb la qual va obtenir la millor puntuació l’empresa FUNDACIÓ EN
XARXA pel preu de 155.249,31 € (exempt d’IVA essent l’import de la temporada de 2014
de 51.749,77 € (exempt d’IVA).
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Atès que l’empresa requerida va constituir en data 23 de maig de 2014 la garantia
definitiva i ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment obert amb pluralitat de criteris, de conformitat amb l’establert pels articles
157 i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011
Vist l’informe de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de consignació
adequada i suficient per a portar a terme la contractació del servei, amb càrrec a la
partida 14 33700 22606 A 3855, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
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Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Adjudicar el contracte de casal infantil, casal d’adolescents i servei de
menjador, per dues temporades d’estiu amb pròrroga, si escau, a l’empresa Fundació En
Xarxa per un import de 155.249,31 € (exempt d’IVA) éssent l’import de la temporada de
2014 de 51.749,77 (exempt d’IVA) amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta.
SEGON.- Requerir a l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde perquè procedeixi a la signatura del corresponent
contracte administratiu.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
CINQUÈ.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l¡’article 151.4 TRLCSP.

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

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA BESTRETA DE LA SUBVENCIÓ
DE 2014 A L’AMPA DE L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS.

Vist l’acord de Junta de Govern Local de 4 de juny de 2014 en què es concedeix
subvenció a l’AMPA de l’escola Cal·lípolis per import de 4.210 euros per a l’adquisició
d’equipament i per a la realització d’activitats extraescolars.
Vist en aquest acord s’estableix la possibilitat de demanar una bestreta d’un màxim del 60
% de l’import de la subvenció.
Vista la sol·licitud de bestreta presentada per la presidenta de l’AMPA de l’escola
Cal·lípolis sol·licitant la bestreta de 1.200 euros que és un 28,5 % de l’import de la
subvenció concedida, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Ensenyament, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una bestreta a l’AMPA de l’escola Cal·lípolis de la subvenció
concedida per a equipament i activitats extraescolars de l’any 2014.
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Import de la bestreta

1.200 euros

28,5 % de la subvenció

La bestreta de la subvenció està imputada en la partida 14 32100 48900 del vigent
pressupost municipal O 12789
SEGON. Notificar aquest acord a la presidenta de l’AMPA de l’escola Cal·lípolis i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR, CURS
ESCOLAR 2013-2014, CORRESPONENT ALS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2014.
Vista la relació de justificants presentat per les AMPAS i gestors del serveis de menjador
de les escoles d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mesos de febrer, març i abril de 2014,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, 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 als mesos de març i
abril de 2014 i concedits per la corresponent Junta de Govern Local.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de total de 40.869,00 € a
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 CONJ ADO 369 del vigent pressupost
municipal, d’acord amb el següent detall:
FEBRER
ESCOLA
AMPA La Plana
TOTAL

MARÇ
ESCOLA
AMPA Antoni Torroja Miret
AMPA Sant Bernat Calvó
AMPA Miramar (+ Escola Canaleta)
AMPA Mestral
Cal·lipolis
AMPA La Plana
TOTAL

IMPORT
1.908,95 €
1.908,95 €

IMPORT
5.164,05 €
4.848,40 €
5.154,69 €
3.273,60 €
1.156,00 €
1.780,55 €
21.377.29 €
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ABRIL
ESCOLA
AMPA Antoni Torroja Miret
AMPA Sant Bernat Calvó
AMPA Miramar (+ Escola Canaleta)
AMPA Mestral
Cal·lipolis
AMPA La Plana
TOTAL

IMPORT
4.244,70 €
3.980,40 €
4.293,51 €
2.658,75 €
977,60 €
1.427,80 €
17.582,76 €

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

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,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.06.27 08:33:30 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde,

Josep Poblet i Tous

37

