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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de juny de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, alcalde acctal.
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. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor mpal.
Excusa la seva absència:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

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 28 DE MAIG DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 28 de maig de 2014, 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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR PELS SERVEIS DE
CONSULTORIA PER L’ACTUALITZACIÓ DE PROGRAMARIS DE GESTIÓ.
Atès que és immediat el venciment del contracte per a una bossa de 120 hores de serveis
de consultoria sota les demandes especifiques realitzades per l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que l’ajuntament ha de disposar d’aquest programari per les tasques requerides pel
funcionament dels programes de gestió registre d’entrades, comptabilitat, gestió tributaria
i gestió del padró d’habitants.
Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU la que
ha formulat l’oferta econòmica (11.369,16 €, l’ IVA inclòs).
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost
previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU (CIF A81608077) una
bossa de 120 hores de serveis de consultoria sota les demandes especifiques realitzades
per l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant el procediment del contracte menor, pel preu total,
de 11.369,16 €, l’ IVA inclòs, amb una durada des de l’1/04/2014 fins a la finalització de 120
hores, inclusivament.
SEGON. Autoritzar la despesa de 11.369,16 euros (Iva inclòs), amb càrrec a partida
2014.12.92000.21600 AD-11321 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR PELS SERVEIS DE
CONSULTORIA I SUPORT EN L’ÀMBIT DE LES TIC.
Atès que l’ajuntament amb la disminució de personal assignat al Departament
d’Informàtica i agreujat per la malaltia de llarga durada del cap d’informàtica i d’una altra
banda, per la necessitat de donar un suport de caire més estratègic a les propostes del
departament cap als òrgans de decisió, té les necessitats actuals de contractar els
serveis de consultoria i suport en l’àmbit de les tecnologies de la infomació i la
comunicació per l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès s’ha de contractar la prestació dels serveis de consultoria i suport en l’àmbit de les
TIC per l’Ajuntament de Vila-seca amb l’assistència d’un consultor sènior.
Per aquest motiu s’ha elaborat unes condicions tècniques a satisfer per a la contractació
dels serveis de consultoria i suport en l’àmbit de les tecnologies de la infomació i la
comunicació per l’Ajuntament de Vila-seca, les quals han estat facilitades a diferents
proveïdors d’aquests serveis.
S’ha demanat ofertes a diferentes empreses del sector, essent SIÒPTIM, SCP la que ha
formulat l’oferta econòmica més avantatjosa per un import de (20.328,00 €, l’ IVA inclòs).
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost
previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria del regidor
d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a SIÒPTIM, SCP (NIF J55536817) la prestació dels serveis de
consultoria i suport en l’àmbit de les TIC per l’Ajuntament de Vila-seca amb l’assistència d’un
consultor sènior, mitjançant el procediment del contracte menor, pel preu total, de 20.328,00
€, l’ IVA inclòs, amb una durada 6 de maig 2014 al 5 maig de 2015, inclusivament.
SEGON. Autoritzar la despesa de 20.328,00 euros (Iva inclòs), amb càrrec a partida
2014.12.9200.21600-AD11334 del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.

3.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014038 I 2014040.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 22 i 21 de
maig de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm. 2014038 i 2014040,
per import de 60.224,05 i 344.445,30 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE PRESTATGERIES PER LA INSTAL·LACIÓ DE SATÈL·LITS
DE LECTURA A LA PINEDA I LA PLANA.
Per l’execució del projecte d’instal·lació de satèl·lits de lectura a La Pineda i La Plana, es
necessària la compra de prestatgeries especialitzades en l’àmbit bibliotecari.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Metalundia Equipament de Biblioteques i
Oficines, pel subministrament de prestatgeries per a l’execució del projecte esmentat, que
ascendeix a la quantitat de 5.431,06 € de base imposable, més 1.140,52 d'IVA al 21%,
fent un total de 6.571,58 € (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
2014.15.92000.62500 AD-11620 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 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 Metalundia Equipament de Biblioteques i Oficines, el contracte menor
de subministrament de prestatgeries per a l’execució del projecte d’instal·lació de satèl·lits de
lectura a La Pineda i La Plana, presentant un pressupost per import de 5.431,06 € sense
IVA i 1.140,52 € en concepte d’IVA, fan un total de 6.571,58 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 6.571,58 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.62500 AD-11620 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a Metalundia Equipament de Biblioteques i Oficines,
al departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
TEMPORAL.
Vista la sol·licitud presentada per VODAFONE ESPAÑA, SAU, en que manifesta el seu
compromís a desmantellar la instal·lació del Polígon 2, parcel·la 61, de Vila-seca, i
sol·licita la utilització de domini públic per instal·lar una estació base de telefonia mòbil en
la següent parcel·la del polígon industrial L’Alba:
“DESCRIPCIÓ: Finca núm. ST.0 de forma irregular, resultant de la reparcel·lació del
Polígon 1 del Pla parcial industrial L’Alba, del municipi de Vila-seca de 1.931 m2.
TÍTOL: Adjudicació de finca destinada a domini i ús públic en virtut de les cessions
obligatòries i gratuïtes que provenen de l’ordenació del Pla parcial industrial L’Alba”.
Aquest immoble, figura inscrit al Registre de la Propietat de Vila-seca, Tom 1884, Llibre
797, Foli 155, Finca 55768, i en l’actual Inventari Municipal de Béns amb el número de
matrícula 91025.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 29 d’abril de 2014, en què valora
favorablement la proposta de l’empresa VODAFONE ESPAÑA, SAU, de fotomuntatge
amb monoposte de 40 m. d’alçada, per instal·lar l’estació base de telefonia mòbil en
aquesta finca situada al polígon l’Alba, al carrer Vila del Comú i plaça Ramon Berenguer
IV, qualificada com a sistema d’infraestructures de serveis tècnics, clau 4, art. 129.2f
telefonia, de les normes urbanístiques del PGOU vigent.
Atès el que preveu l’article 218.4 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 en compliment
de les condicions per a la utilització dels béns que es troben establertes als articles 57 i
següents del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de
17 d’octubre, en els quals s’estipula que l’ús privatiu que no comporta la transformació o
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.
Atès que les prestacions patrimonials que estableixin els ens locals per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local té la consideració de taxa,
segons es desprèn de l’article 20.1a) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a VODAFONE ESPAÑA, SAU, llicència d’ocupació temporal d’una
superfície de 40 m2 part del següent immoble de titularitat municipal:
“DESCRIPCIÓ. Finca núm. ST.0 de forma irregular, resultant de la reparcel·lació del
Polígon 1 del Pla parcial industrial L’Alba, del municipi de Vila-seca de 1.931 m2.
TÍTOL: Adjudicació de finca destinada a domini i ús públic en virtut de les cessions
obligatòries i gratuïtes que provenen de l’ordenació del Pla parcial industrial L’Alba”.
Aquest immoble, figura inscrit al Registre de la Propietat de Vila-seca, Tom 1884, Llibre
797, Foli 155, Finca 55768, i en l’actual Inventari Municipal de Béns amb el número de
matrícula 91025.
SEGON.- Aquesta llicència origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, en aplicació de l’article 57.2 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
TERCER.- L’Ajuntament de Vila-seca conservarà la titularitat i ple domini de la finca
esmentada, cedint a VODAFONE ESPAÑA, SAU, el lliure ús i gaudi de la part ocupada
per les instal·lacions, que podran ser compartits amb altres operadors, prèvia autorització
per part de l’Ajuntament.
Les instal·lacions de telefonia seran d’exclusiva propietat de VODAFONE ESPAÑA, SAU,
la qual podrà disposar-ne dins i per a la seva xarxa de distribució i n’assumirà la seva
conservació, manteniment i reparació.
QUART.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar per part de VODAFONE ESPAÑA,
SAU, a instal·lar-hi una estació base de telefonia mòbil consistent en un monoposte de
40 m. d’alçada d’acord amb les necessitats del servei per a millorar la xarxa del servei de
telefonia en el municipi de Vila-seca.
A aquests efectes, si la finca cedida no fos utilitzada per l’empresa distribuïdora un cop
transcorreguts sis mesos des de que se li posa a disposició per part de l’Ajuntament, o
quan deixi de destinar-se a la finalitat prevista, s’extingeix la llicència.
CINQUÈ.- La durada d’aquesta llicència temporal és de cinc anys, que no es podran
prorrogar per cap circumstància.
SISÈ.- Aquesta autorització no eximeix de la tramitació i obtenció de les corresponents
llicències d’obres i d’activitat.
SETÈ.- Aquesta autorització queda condicionada a la retirada de l’antena instal·lada a la
parcel·la 61 del polígon 2 del terme municipal, en el termini màxim d’un mes a partir de la
instal·lació de la nova antena autoritzada, i sempre abans del pròxim 1 de setembre de
2014, i al pagament de la liquidació núm. 637.901, que modifica l’emesa en data 31-032014, corresponent al període en que aquesta antena ha estat instal·lada.
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VUITÈ.- Aprovar la liquidació núm. 639.222, de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic, d’acord amb allò que disposa la vigent
Ordenança Fiscal núm. 20 corresponent al període juny-desembre 2014, i que és la
següent:
Import de repercussió per la 1a categoria (juny-desembre 2014... 7.466,67 €
NOVÈ.- Aprovar la liquidació anual, a partir de l’exercici de 2015, de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, d’acord amb allò que
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 20 i que és la següent:
Import de repercussió per la 1a categoria
Mòdul – base......................................................................................320 € x40 m2
LIQUIDACIÓ TRIBUTS MUNICIPALS
TOTAL A INGRESSAR ANUALMENT ...............................................12.800,00 €
4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DEL C. MONTSERRAT CABALLÉ, NÚM. 11.
Vista l’ordre d’execució dictada per la Junta de Govern Local de data 26 de març de
2014, en l’expedient núm. 735/2011, d’ordre d’execució per ordenar l’arranjament de la
façana del c. Montserrat Caballé, núm. 11 de La Pineda.
Vist que transcorregut amb escreix el termini atorgat no s’ha donat compliment a la
indicada ordre d’execució.
Vist l’informe tècnic en el qual es valoren les actuacions a realitzar en supòsits d’execució
subsidiària en 20.000 € per treure el perill, sense perjudici de la liquidació definitiva que
resulti.
Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i a l’art. 98 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011 correspon a la
Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER: Acordar, de conformitat amb l’article 98 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
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l’execució subsidiària dels treballs d’eliminació del perill de la façana de l’edifici situat al c.
Montserrat Caballé, núm. 11, de La Pineda.
SEGON: Advertir a l’interessat que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic
obrant en l’expedient en 20.000 € per treure el perill de la façana, sense perjudici de la
liquidació definitiva.
TERCER. Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en la LLei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i en el Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROPIN BEAL SL PER ORDENAR
LA NETEJA DE LA FINCA SITUADA AL P. PAU CASALS, 77.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la finca
situada al P. Pau Casals, 77 de La Pineda, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Propin Beal SL per ordenar la
neteja de la finca situada al P. Pau Casals, núm. 77 de La Pineda, ja que ja s’ha procedit
a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’UN AJUT INSTITUCIONAL.
Vista la relació de justificants presentats per ASSOCIACIO MENT I SALUD LA
MURALLA, com a justificació per a la subvenció concedida, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2014.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a l’ ASSOCIACIÓ MENT I SALUD LA
MURALLA, amb NIF G43540731, per un import de 600,00 € a càrrec de la partida 2014
14 2300 48000 O 11153 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ FINAL DE L’ANY 2013,
CORRESPONENT ALS DIFERENTS SERVEIS SOCIALS PRESTATS PEL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Vistes les últimes dades del desglossament d’aportacions 2013, on s’hi adjunta una nova
liquidació, dels diferents serveis socials que ha prestat el Consell Comarcal a
l’Ajuntament de Vila-seca durant l’any 2013, atès que ja es van fer al seu moment les
liquidacions trimestrals, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació final de l’any 2013 corresponent als diferents serveis
socials que ha realitzat el Consell Comarcal del Tarragonès a l’Ajuntament de Vila-seca
amb un cost total de 205.868,32 € dels quals resten pendents de liquidar 52.149,26 €.
SEGON. L’import d’aquesta liquidació de 52.149,25 €, s’imputarà a càrrec de la partida
d’incorporació de romanent 2014 14 23000 48000 O 11011 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
esmentat pel Consell Comarcal del Tarragonès en la seva comunicació.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE VOLUNTARIS PER VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació “Voluntaris per Vila-seca”, on demana
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que té 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 favorable de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació de Voluntaris per
Vila-seca amb NIF G55572960 per import de 1.000,00 € destinada a finançar les activitats
i el funcionament de dita entitat.
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ENTITAT
Associació de Voluntaris per Vila-seca

NIF
G55572960

IMPORT
1.000,00

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 1.000,00 € amb càrrec a la partida
2014.14.23000.48000 AD 10511 del vigent pressupost municipal.
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 de les activitats sol·licitades.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014.
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.
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 Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LES AMPAS
DE LES ESCOLES I ELS INSTITUTS DEL MUNICIPI, ANY 2014.
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Vistes les diferents sol·licituds de subvenció ordinària per als serveis educatius
presentades per les AMPA de les escoles i instituts del municipi acompanyats de
declaració responsable d’estar al corrent de pagaments, programa d’activitats i
pressupost econòmic.
Vist l’informe d’inici de l’expedient en què es justifiques les raons d’interès públic i social
atès que aquestes activitats fomenten la participació social de tot l’alumnat facilitant
mitjançant la subvenció que també hi puguin accedir les persones que tinguin situacions
econòmiques desafavorides i ajudant així a millorar la cohesió social, la convivència i la
igualtat entre l’alumnat del centre, afavorint la plena integració de tot l’alumnat al centre.
Aquestes finalitats justifiquen l’aportació econòmica municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir subvencions a l’AMPA de les escoles i instituts del municipi per a les
finalitats següents:
-

Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant l’any 2014. No hi quedarà inclòs el material fungible,
i pel fet d’estar inclosos en altres ajudes que reben les escoles, en quedaran
exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i
organització de cursets esportius.

-

Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant l’any
2014 (teatre, esport, piscina, dansa...)

SEGON. Concedir els import de la subvenció que s’indiquen a continuació:
AMPA
Escola La Canaleta
Escola Cal.lípolis

Total
2.730
4.210

Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 14 32100 48900 del vigent pressupost
municipal AD 12042 i AD 12043.
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. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de
novembre de 2014 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

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.
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 60% de la subvenció concedida.
QUART. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del
perceptor de la subvenció a la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als presidents de les AMPA de les escoles i instituts del
municipi i la Intervenció Municipal de Fons.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ALS CONSELLS
ESCOLARS DE LES ESCOLES I ELS INSTITUTS DEL MUNICIPI, ANY 2014.
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Vistes les diferents sol·licituds de subvenció ordinària per als serveis educatius
presentades pels Consells Escolars de les escoles i instituts del municipi, acompanyats
de la declaració responsable d’estar al corrent del pagament, així com programa
d’activitats previstes per al 2014 i el pressupost corresponent.
Vist l’informe d’inici de l’expedient en què es justifica les raons d’interès públic i social
atès que:
-

equipament Consell Escolar: contribuir al bon funcionament regular de les escoles
per tal que aquestes tinguin els mitjans per poder desenvolupar l’activitat
educativa ordinària i repercuteixi en la tasca educativa dels centres escolars i
instituts.

-

festes tradicionals: celebrar aquestes festes a les escoles i instituts té una part
cultural de coneixement i vivència de les tradicions populars i és un element de
formació transversal que contribueix a l’aprenentatge i desenvolupament de les
competències necessàries per formar persones que participen en l’entorn en què
viuen

-

edició revista escolar: aquestes revistes són fruit d’un esforç i treball col·lectiu de
la comunitat educativa per difondre el treball que es realitza a les aules, fomenta
la participació en la vida del centre i és un lligam amb l’entorn social de l’escola.

Aquestes finalitats justifiquen l’aportació econòmica municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir subvencions als Consells Escolars de les escoles i instituts del
municipi per a les finalitats següents:
-

Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant l’any 2014. No hi quedarà inclòs el material fungible,
i pel fet d’estar inclosos en altres ajudes que reben les escoles, en quedaran
exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.),
organització de cursets esportius i organització de festes.

-

Edició de revistes escolars any 2014

-

Celebració de festes durant l’any 2014. Aquestes festes poden ser: Setmana
Cultural, la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i Fi de Curs. L’import de la
subvenció s’ha de destinar a fomentar les activitats que mantinguin i potenciïn la
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tradició que implica la festivitat i signifiquin una participació activa d’alumnes,
professors i pares.
SEGON. Concedir els imports de les subvencions que s’indiquen a continuació:
Consell Escolar
Escola Antoni Torroja Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola La Canaleta
Escola La Plana
Institut Vila-seca
Institut Ramon Barbat Miracle

Import
1.830
1.830
1.830
1.830
1.500
1.500
1.830
1.830

Aquestes subvencions s’imputaran a la partida 14 32100 48900 del vigent pressupost
municipal AD 11935 , AD 11936, AD 11937, AD 11938, AD 11939, AD 11940, AD 11941,
AD 11942.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
9. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 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

11. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
12. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
13. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
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14. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
15. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
16. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 60% de la subvenció concedida.
QUART. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOMS, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de la concessió de la subvenció i del DNI o NIF del
perceptor de la subvenció a la secretaria de la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als Consells Escolars de les escoles i instituts del
municipi i la Intervenció Municipal de Fons.
6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
7è.- 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,

L’alcalde acctal,

Alfred Ventosa Carulla

F. Xavier Farriol Roigés
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