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

DATA:
LLOC:
HORARI:

25 de març de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 18 DE MARÇ DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 18 de març de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

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

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

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. C. C. C., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Nou, núm. 15, per no reunir condicions
d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda
i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Nou, núm. 15, propietat de la Sra. M. C. C. C. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DESESTIMACIO PETICIO
D’ANUL·LACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. C. V., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al cr. de les Creus, núm. 16, 1r., per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa d’escombraries, que estableix que
per a la bonificació de la taxa, els habitatges no han de reunir les condicions mínimes
d’habitabilitat, sense tenir en compte si aquests es troben o no habitats
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge sí que reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la petició formulada pel Sr. J. C. V. d’anul·lar el rebut de la taxa
d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge situat al c. de les Creus, núm. 16, 1r.,
atès que aquest immoble si que reuneix condicions mínimes d’habitabilitat.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat.

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013017.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 13 de març
de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013017, per import de
15.193,70 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’ARRANJAMENT DE DEFICIÈNCIES EN L’EDIFICI CONSISTORIAL.
S’ha detectat una gotera persistent al voltant del tub de desaigüe de la coberta de la tercera
planta de l’Ajuntament que dóna directament sobre el Saló de Plens. Desprès de diversos
intents de reparar-la de manera localitzada l’aigua encara es filtra després de dies seguits de
pluja constant, amb la qual cosa es sospita que la filtració pot provenir de qualsevol punt de
la coberta.
La manera d’erradicar totalment la filtració i gotera es la reimpermeabilització de la totalitat
de la terrassa ja que només hi ha un sol sector de desaigüe. Es proposa mantenir l’aïllament
tèrmic existent i la xapa de morter de repartiment i col·locar una nova impermeabilització a
base d’una làmina reforçada just per damunt de l’existent, de manera que la coberta no es
quedi sense impermeabilització. Així mateix es proposa refer el minvell pujant-lo
aproximadament 10 cm per garantir un nou sellat perimetral i augmentar la capacitat de la
cubeta. El minvell caldrà que estigui protegit amb un perfil perimetral d’acer a mode de
goteró.
Vist el pressupost presentat per Robersa Impermeabilitzacions SL, empresa especialitzada en
aquest tipus de treballs per import de 4.270,00 € sense IVA i 896,70 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 5.166,70 € (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 amb càrrec a la partida 2013.13.15100.63900 AD5747 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el
disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi
Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Robersa Impermeabilitzacions SL, el contracte menor d’obres
per realitzar d’arranjament de les goteres i filtracions de la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 4.270,00 € sense IVA i 896,70 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 5.166,70 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.166,70 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2013.13.15100.63900 AD-5747 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Robersa Impermeabilitzacions SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. J. A. F. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LA PISCINA AL C. HORT DE TORRELL, NÚM. 6 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. Judit Aparicio Fernández de llicència de primera ocupació de
la construcció d’una piscina al c. Hort de Torrell, núm. 6 de Vila-seca, 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. J. A. F., la llicència de primera ocupació de la piscina al c.
Hort de Torrell, núm. 6 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544656 de data 10.01.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

53,00 €
53,00 €

0€

B) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. P. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ELEVADOR AL C. DEL POU, 11 DE VILASECA.
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Vista la sol·licitud del Sr. J. M. P. R. de llicència de primera ocupació per la instal·lació
d’un elevador al c. del Pou, núm. 11 de Vila-seca, 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 al Sr. J. M. P. R., la llicència de primera ocupació per la instal·lació
d’un elevador al c. del Pou, núm. 11 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 515977 de data 25.04.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

39,10 €
39,10 €

0€

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. R. P. G. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LA INSTAL·LACIÓ D’UN ELEVADOR AL C. DEL POU, NÚM. 11 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. R. P. G. la devolució de la fiança dipositada per la instal·lació
d’un ascensor al c. del Pou, núm. 11 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. J. A. F. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL C. HORT DE TORRELL, NÚM. 6 DE VILASECA.
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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. J. A. F. la devolució de la fiança dipositada per la construcció
d’una piscina al c. Hort de Torrell, núm. 6 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 CORRESPONENT A LES
OBRES
DE
RESTAURACIÓ,
ADEQUACIÓ
ESTRUCTURA,
COL·LOCACIÓ
D’ASCENSOR I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NUCLI DE SERVEIS DEL
CASTELL DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de restauració, adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en
funcionament del nucli de serveis del Castell de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 3 presentada per UTE CASTELL DE VILA-SECA, 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. 3 corresponent a les obres de restauració,
adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en funcionament del nucli de
serveis del Castell de Vila-seca, realitzades per UTE CASTELL DE VILA-SECA, per un
import de 54.021,98 € sense IVA i 11.344,62 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 65.366,60 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.33600.63200 OF5591 del pressupost municipal.
4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. P. M. A.

Vist l’expedient 224/13, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2012, al
Sr. P. M. A., incoat per ordenar la neteja de la parcel·la ZR-13, del PP.VI-1, de Vila-seca.
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D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 224/13, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A MARINO LÓPEZ XXI SL, PER
ORDENAR LA NETEJA DE LA PARCEL·LA ZR-1, DEL PP-VI-1, DE VILA-SECA.

Vist l’expedient 222/13, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 20 de juny de 2012, a
MARINO LÓPEZ XXI SL, per ordenar la neteja de la parcel·la ZR-1, del PP-VI-1, de Vilaseca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 222/13, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. J. M. P..
Vist l’expedient 646/11, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 22 de setembre de
2012, al Sr. J. M. P. per ordenar la neteja del pati situat al c. Monterols, núm. 24, de Vilaseca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
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articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 646/11, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

D) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. M. N. R. S..

Vist l’expedient 52/2012, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2012,
a la Sra. M N. R. S., per ordenar la neteja del pati situat al c. Monterols, núm. 26, de Vilaseca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient
seu arxiu.

52/12, acordant-se, en conseqüència el

SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

E) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROMOCIONES Y PROYECTOS
DAVA SL.

Vist l’expedient 225/13, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 20 de juny de 2012, a
PROMOCIONES Y PROYECTOS DAVA SL, per ordenar la neteja de la parcel·la situada
a l’Avda. Generalitat – c. Riera, de Vila-seca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
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atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient
seu arxiu.

225/13, acordant-se, en conseqüència el

SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

F) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SENYOR L. M. M.

Vist l’expedient 246/13, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2012, al
senyor L. M. M., per ordenar l’arranjament de la façana del c. Sant Francesc, 36, de La
Plana.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 246/13, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

G) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A UNNIM BANC SA

Vist l’expedient 248/13, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2012, a
UNNIM BANC SA, per ordenar l’arranjament de la façana del c. Sant Francesc, 36, de La
Plana.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient
seu arxiu.

248/13, acordant-se, en conseqüència el

SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

H) EXPEDIENT QUE CONTÉ LES ACTUACIONS REALITZADES PER ORDENAR AL
SR. A. G. R. LA RETIRADA DE DOS RÈTOLS TRENCATS A LA TERRASSA DEL
RESTAURANT LES BARQUES, SITUAT AL C. MUNTANYALS DE LA PINEDA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que l’interessat ja ha procedit a la
retirada dels rètols trencats, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient que conté les actuacions realitzades per ordenar al Sr. A.
G. R. la retirada de dos rètols trencats a la terrassa del restaurant “Les Barques” situat al
c. Muntanyals de La Pineda, per haver procedit a la seva retirada.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

I) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A MONCAL 1941 SL
Vist l’expedient 223/13, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2012, a
MONCAL 1941 SL, per ordenar la neteja de la parcel·la situada a PD Mas de la Sana,
639 de Vila-seca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 223/13, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL SERVEI
DE BUIDAT QUÍMIC I LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES WC A LES PLATGES
DEL MUNICIPI.
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Vista la necessitat d’encarregar el servei de buidat químic i el lloguer de 7 cabines sanitàries
WC, amb dipòsit químic, a la Platja de la Pineda i la Platja del Racó, que comença el dia 1
de juny i finalitza el 30 d’octubre per la temporada 2013, incloses dins la distribució dels
serveis de temporada a les platges i al marc territorial, aprovat el 3 d’abril de 2012 per la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, segons informe del Cap de l’Àrea de Serveis
Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa WC POLY.KLYN S.L, per import de 17.994,10 €
sense IVA i 3.778,76 € en concepte d’IVA, que fan un total de 21.772,86 € (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 2013.13.17900.21000 AD-5778 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per
les seves característiques, aquest contracte de serveis 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 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.- Adjudicar a l’empresa WC POLY.KLYN SL, el contracte menor de servei de
buidat químic i lloguer de 7 cabines sanitàries WC, a la Platja de la Pineda i la Platja del
Racó per la temporada 2013, que inclou del dia 1 de juny al 30 d’octubre, presentant un
pressupost per import de 17.994,10 € sense IVA i 3.778,76 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 21.772,86 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 21.772,86 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.17900.21000 AD-5778 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa WC POLY.KLYN SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’UNA RECLAMACIO DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Vist l’escrit presentat pel Sr. A. T. G. el 13/12/2012 (RED 7514/12), pel què formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió patida el
dia 12/12/2012 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal estat
d’unes peces del paviment a l’alçada del c. Ramon d’Olzina, núm. 42 de Vila-seca.
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Atès que la reclamació del Sr. Torres ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que el reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent als
seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, sense valorar la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia AXA Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan no s’aprecia
més que una mínima imperfecció de les peces que envolten un escocell d’arbre, la qual
no és causa suficient per derivar en caiguda i les conseqüències que es pretenen, ja que
el desperfecte apreciat és superficial, insignificant i no suposava risc de cap mena.
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona aplica reiteradament els criteris
de les recents SSTS (14/2/00, 31/1/03, 8/7/03, 14/10/03, 30/6/04 i 284/10 aquesta última
actuant com a demandat l’Ajuntament de Vila-seca) a l’exigir als que pateixen caigudes i
topades quan es troben caminant o circulant en les vies públiques com a conseqüència
del mal estat de les mateixes, l’observància de la mínima diligència exigible a tot vianant,
que permeti entendre complert el deure d’autoprotecció de les persones i que s’evitin
conductes i situacions de risc, feixuguesa o turpitud desencadenants de lesions, doncs
l’ús d’un espai públic exigeix igualment la diligència mínima en l’acció. Per això, les
caigudes produïdes com a conseqüència d’obstacles perfectament visibles han estat
declarades repetidament com a no indemnitzables per trencar-se el nexe de causalitat
amb el funcionament del servei públic.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment, de criteri no estimatori
de la reclamació per manca d’acreditació del nexe causal entre el funcionament del servei
públic i la caiguda patida pel Sr. Torres.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. A. T.
G., Exp. RP núm. 843/2012, per no donar-se la relació de causalitat entre el funcionament
dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable perquè entri
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en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art. 139
LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva
del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessada per al seu coneixement, amb indicació
dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia
asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.

5.2 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) APROVAR, SI ESCAU, UNA SOL·LICITUD D’ADAPTACIÓ HORÀRIA DE CÀRREGA
I DESCÀRREGA DE MERCADERIES.
En el decurs dels últims anys l’Ajuntament ha disposat, en àmbit urbà, zones genèriques
de càrrega i descàrrega de mercaderies, amb l’objectiu de donar servei amb caràcter
general i en règim de rotació els dies feiners de 8-20h a tots aquells vehicles que
requereixen realitzar aquests tipus d’operacions de forma molt propera al punt de
destinació.
Atès que l’empresa Mercadona SA. ha presentat sol·licitud perquè li sigui concedida una
adaptació horària de l’activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies en la zona que
l’Ajuntament té habilitada a l’efecte a l’Av. Ramon d’Olzina núm. 55.
Atès que la peticionària argumenta necessitats internes que afecten al procés de
reposició d’aliments peribles. Junt amb la sol·licitud, acompanya: Acta de conformitat de
l’Assemblea general de la comunitat de veïns Sant Esteve de Vila-seca, i compromís
d’assumir al seu càrrec les despeses de reposició de la senyalització vertical.
Atès que l’article 19.2 de la vigent Ordenança sobre sorolls i vibracions aprovada pel Ple
en sessió de 29.2.2008, en relació amb l’article 25 de l’Ordenança municipal de circulació
aprovada pel Decret de l’Alcaldia de data 30 d’abril de 2001, preveuen que l’Ajuntament
pugui autoritzar la càrrega o descàrrega de mercaderies a aquelles empreses o
comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d’adaptar-se als horaris establerts
en general.
Atès allò que a l’ocupació del domini públic disposen els articles 71 i seg. del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals, els articles 218 i 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, els
corresponents del DL 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles i seguretat Vial.
Vist l’informe favorable del servei municipal sobre la procedència de l’adaptació horària i
al fet que no consten antecedents per queixes veïnals provinents d’aquest establiment
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comercial, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i
Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Mercadona SA., excepcionalment i a precari, una adaptació horària
de l’activitat de descàrrega de mercaderies del seu establiment en la zona genèrica de
càrrega i descàrrega de mercaderies ubicada a l’Av. Ramon d’Olzina núm. 55, amb horari
consecutiu de 7h a 19 hores de tots els dies laborables, atenent a les necessitats
especials argumentades per l’empresa peticionària.
SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que
siguin aconsellables per raons d’interès públic o per canvi de les circumstàncies en la via
pública, sense donar dret, en cap cas, a indemnització o compensació de cap mena.
TERCER. Establir sobre la llicència el següent condicionant:
1. L’assumpció al seu càrrec les despeses de reposició de la senyalització vertical.
2. L’acompliment estricte del règim horari autoritzat
QUART. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient i, donar-ne compte a la Policia
Local .

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER GENERAL DE COMPRAS HOTELERAS, SL., DE
CANVI NO SUBSTANCIAL, CONSISTENT L'INCREMENT DEL CONSUM DE L’AIGUA,
A L’ADREÇA POLÍGON INDUSTRIAL L’ESTACIÓ, NAUS 17 I 18 DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 22-2-2010, de concessió de llicència
ambiental a GENERAL DE COMPRAS HOTELERAS, SL., per canvi no substancial per a
la implantació de mesures de seguretat contra incendis.
Atès que en data 14-5-2010 (RED 3471/10) l’empresa GENERAL DE COMPRAS
HOTELERAS, SL. presenta documentació complementària al control inicial efectuat per
l’Entitat Ambiental de Control (EAC), referent a la sol·licitud per a l’adaptació a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental, de l’activitat de
magatzem de mercaderies i bugaderia industrial a l’adreça Pol. Ind. Estació, naus 17 – 18
de Vila-seca.
Atès que de la documentació aportada es comprova que l’establiment ha presentat una
sol·licitud de canvi no substancial pel que fa a l’increment de consum d’aigua l’establiment consumeix anualment més aigua (30.748 m3) que l’autoritzat (6.000 m3).
Atès que es justifica tècnicament que l’increment de consum d’aigua que hi ha a l’activitat
no és substancial, degut a que no hi ha augment de maquinària o producció, sinó que és
degut a una mala previsió i estimació del projecte inicial.
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Atès que en data 2-7-2010 l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada emet informe
favorable, sense incidències, pel que fa als controls inicials de les llicències atorgades per
l’Ajuntament de Vila-seca, segons resolucions de data 3-10-05 i 25-8-2008, fent esment
en l’apartat d’observacions, punt 2.4, que l’establiment ha presentat la corresponent
sol·licitud de canvi no substancial pel que fa a l’increment de consum d’aigua, i que
aquesta no ha estat resolta per l’Ajuntament, fixant així mateix la data del control
periòdic.
Atès que els serveis municipals han informat favorablement la sol·licitud de canvi no
substancial formulat per GENERAL DE COMPRAS HOTELERAS, SL. .
Vistos els fonaments de dret i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Activitats Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat a la comunicació efectuada per GENERAL DE COMPRAS
HOTELERAS, SL. NIF. B-17462961, d’un canvi no substancial consistent en l’increment
de consum d’aigua -l’establiment consumeix anualment més aigua (30.748 m3) que
l’autoritzat (6.000 m3) de l’activitat de magatzem de mercaderies i bugaderia industrial a
l’adreça Pol. Ind. Estació, naus 17 – 18 de Vila-seca.
SEGON.- Incorporar aquest canvi a les llicències concedides en dates data 3-10-05, 258-2008 i 22-2-2010, segons consta a l’expedient 48/2004. Atès que es tracta d’un canvi
no substancial que no afecta al contingut de la llicència, l’activitat pot continuar sense
més tràmit.
TERCER. Notificar la present resolució a l’empresa GENERAL DE COMPRAS
HOTELERAS, SL. i a l’Oficina de gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials de
Medi Ambient a Tarragona, per al seu coneixement i efectes oportuns.

C) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA REGISTRE D’ENTRADES NÚM. 1070 DE
DATA 20/02/2013 PER SANS ARAGONES, SL AMB NIF. B43438860, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN BAR AMB FLECA A L’ADREÇA CR. DE LA VERGE
DE LA PINEDA, 4 DE VILA-SECA.
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 SANS ARAGONES, SL NIF. B43438860, d’inici de l’activitat
l'obertura d'un bar amb fleca a l’adreça cr. de la Verge de la Pineda, 4 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 750,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 548665), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 27 ocupants.

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

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2013.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Ciclista Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013- 145 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 subvenció ordinària a l’entitat Club Ciclista Vilaseca, amb NIF G43291830 per import de 4.500,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de quatre mil cinc cents euros (4.500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD 5742) del pressupost de l’any 2013 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
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TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
3. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

4. 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.
5. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9.

En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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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.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

B) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Associació Ciclista Infantil de
Vila-seca”
on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2013, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013- 147 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 subvenció ordinària a l’entitat Associació Ciclista
Infantil de Vila-seca, amb NIF G55531800 per import de 3.400,00€, destinada a finançar
les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de tres mil quatre cents euros (3.400,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD 5739) del pressupost de l’any 2013 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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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.
11. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
12. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

13. 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.
14. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18.

En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
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conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
Cosa que us trasllado perquè en prengueu coneixement.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Atletisme Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013- 146 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 subvenció ordinària a l’entitat Club Atletisme Vilaseca, amb NIF G43069525 per import de 8.200,00€, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de vuit mil dos cents euros (8.200,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD 5741) del pressupost de l’any 2013 per fer front a
la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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
20. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
21. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
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•
•

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

22. 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.
23. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27.

En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

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

D) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Associació Esportiva Veterans
Futbol Vila-seca” on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2013, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
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Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-137 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 subvenció ordinària a l’entitat Associació Esportiva
Veterans Futbol Vila-seca, amb NIF G43419340 per import de 1.500,00€, destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil cinc cents euros (1.500,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900(AD201300005740) del pressupost de l’any 2013 per
fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
28. 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.
29. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
30. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

31. 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.
32. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
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33. 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.
34. 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.
35. 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.
36.

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 presentada per l’entitat esportiva “Club Petanca la Plana” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-138 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:

23

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Club Petanca La
Plana, amb NIF G43480110 per import de 1.500,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de mil cinc cents euros (1.500,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca La Plana,
mitjançant factures, per un import de 1.549,00 €, com a justificants de la subvenció
concedida al Club Petanca La Plana.
QUART.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (ADO201300005748) del pressupost de l’any 2013.
CINQUÈ.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
37. 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.
38. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
39. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

40. 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.
41. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
42. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
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exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
43. 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.
44. 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.
45.

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.

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

F) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Bàsquet Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013- 143 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 subvenció ordinària a l’entitat Club Bàsquet Vilaseca, amb NIF G43135037 per import de 20.500,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de vint mil cinc cents euros (20.500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Bàsquet Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 22.371,07 €, com a justificants de la subvenció
concedida al Club Bàsquet Vila-seca.
QUART.- Aprovar el seu pagament per un import de 20.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (ADO 5762)del pressupost de l’any 2013.
CINQUÈ.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
46. 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.
47. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
48. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

49. 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.
50. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
51. 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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52. 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.
53. 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.
54.

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.

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

G) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Futbol Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013- 144
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 subvenció ordinària a l’entitat Club Futbol Vilaseca, amb NIF G43085091 per import de 20.500,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de vint mil cinc cents euros(20 .500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34100.48900 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
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TERCER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Futbol Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 20.951,28 €, com a justificants de la subvenció concedida al Club
Futbol Vila-seca.
QUART.- Aprovar el seu pagament per un import de 20.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (ADO 5763 )del pressupost de l’any 2013.
CINQUÈ.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
55. 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.
56. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
57. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

58. 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.
59. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
60. 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.
61. 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.
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62. 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.
63.

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.

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

H) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat esportiva “Club Hoquei Vila-seca” on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-135 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 subvenció ordinària a l’entitat Club Hoquei Vilaseca, amb NIF G43068139 per import de 22.000,00€, destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de vint-i-dos mil euros (22.000,00€), amb
càrrec a la partida 14.34100.48900 (AD201300005738) del pressupost de l’any 2013 per
fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
64. 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.
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65. Els clubs esportius que es regeixin per temporades tindran com a termini per
presentar els justificants de la subvenció el 31 d’agost de 2013, que en aquest cas
corresponen al període 01-08-2012 al 31-07-2013 i transcorregut aquest termini
sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-les.
66. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’agost de
2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

67. 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.
68. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
69. 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.
70. 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.
71. 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.
72.

En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.

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

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS COLOMÍ PARC.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV Colomí Parc on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats pel present any 2013, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de
Fons( 12-2013-149), i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV Colomí Parc
amb NIFG 43215177 per import de 1.500,- € destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500.- € amb càrrec a la partida .14
92400 48900 AD 5781 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
73. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
74. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de
les finalitats per les quals es va concedir la subvenció
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75. 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.
76. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
77. 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.
78. 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.
79. 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.
80. 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.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL I MENJADOR DURANT L’ESTIU
DE 2013.
Ateses que es troba pròxima la finalització del curs escolar 2012-2013 i que durant els
mesos d’estiu l’Ajuntament organitza activitats de lleure per a infants que poden ser
prestats mitjançant una contractació de serveis.
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del
servei de casal infantil i servei de menjador, durant la temporada compresa des de l’1 de
juliol al 15 d’agost, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.
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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 l’informe de fiscalització econòmica 12-2013-150, signat per l’Interventor Municipal
de Fons i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei de casal d’estiu “Megaestiu”, amb menjador per
a nens de 3 a 12 anys.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, durant
la temporada d’estiu de 2013.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
59.357,56, (sense IVA ), a càrrec de la partida 14 33700 22606 A 5782 del pressupost de
l’any 2013, i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
QUART.Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

L’alcalde,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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