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

DATA:
LLOC:
HORARI:

23 de juliol de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9.00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.

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 16 DE JULIOL DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 16 de juliol de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
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A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. A. R., ( Registre d’entrada núm. 5028, del 16
de juliol de 2012), en la qual demana el fraccionament en el pagament de l’Autoliquidació
de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expedient
núm. 12/0102, generada per la transmissió de la finca situada a l’Av. Generalitat núm. 64
Esc. A Baixos 7, de Vila-seca, i d’import total de 606,10 €.
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.- Concedir a la Sra. A. A. R. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 12/0102, d’import total 606,10€ de principal, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
VENCIMENT
•
•

31-08-2012
30-09-2012

IMPORT FRACCIONAT
303,47 €
304,75 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’AJORNAMENT EN EL PAGAMENT
DE LES LIQUIDACIONS ORDINÀRIES DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. A. Z., com administrador únic de l’entitat mercantil
MAM PROMOCIONES DEL LITORAL MEDITERRÁNEO SL, ( Registre d’entrada núm.
4089, del 12 de juny de 2012), en la qual demana l’ajornament per un període de 24
mesos en el pagament de les Liquidacions Ordinàries de l’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, expedients núm. 10/0960, 10/0961 i 10/0962,
generades per la transmissió de diverses naus industrials situades al c. Vilafortuny, 23A,
de Vila-seca, i d’import total de 4.819,41 €.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir MAM PROMOCIONES DEL LITORAL MEDITERRÁNEO SL
l’ajornament durant un període de 24 mesos en el pagament de les Liquidacions
Ordinàries expedients núm. 10/0960, 10/0961 i 10/0962, d’import total 4.819,41€ de
principal, més 538,05 € d’interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu
directament a l’entitat bancària amb la data límit següent:
VENCIMENT
•

30-09-2014

IMPORT AJORNAT
5.357,46 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012036.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 11 de juliol
de 2012, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2012036, per import de 1.382,63
euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
COMPRESES AL PROJECTE DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS
CARRERS HIPOLIT LAZARO, MONESTIR DE POBLET, MUNTANYALS I CAMÍ DEL
RACÓ.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 26 de març de 2012 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte de
millora de l’enllumenat públic dels carrers Hipólit Lázaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i
camí del Racó.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el 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 el plec de clàusules administratives
que regulen aquesta contractació.
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Vist que per part de l’empresa EMTE SERVICE, SAU s’ha presentat la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el 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 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 EMTE SERVICE, SAU el contracte de les obres
compreses al projecte de millora de l’enllumenat públic dels carrers Hipólit Lázaro,
Monestir de Poblet, Muntanyals i camí del Racó, d’acord amb la proposta presentada pel
preu de 221.083,23 € (sense IVA) 39.794,98 € en concepte d’IVA que fan un total de
260.878,21 (IVA inclòs) mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules
aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2012.13.16500.61900 (A-3919).
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia
definitiva, per un import de 11.054,16 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI
DE BUIDAT QUÍMIC I LLOGUER DE LES CABINES SANITÀRIES DE WC PER LA
PLATJA DE LA PINEDA I LA PLATJA DEL RACÓ PER A LA TEMPORADA DE 2012.
En data 30 d’abril de 2012, la Junta de Govern Local aprovà l’adjudicació del contracte
menor de serveis de buidat químic i lloguer de les cabines sanitàries WC per a la Platja de
La Pineda i la Platja del Racò per la temporada 2012, a l’empresa WC-Rent SL per un
import total I.V.A. inclòs de 9.676,00 €
L’empresa adjudicatària ha venut els actius comercials a l’empresa Toi-Toi Sanitarios
Móviles SA, amb N.I.F. A-62.518.121 segons notificació de l’interessat a l’Ajuntament.
Vist 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
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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 Toi-Toi Sanitarios Móviles SA, en substitució de l’anterior
adjudicat a l’empresa a WC-Rent SL, el contracte menor de servei de buidat químic i lloguer
de les cabines sanitàries WC per a la Platja de la Pineda i la Platja del Racó per la
temporada 2012, pel mateix import de 8.200,00 € sense IVA i 1.476,00 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 9.676,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 9.676,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.15.17900.21000 RC-15861 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Toi-Toi Sanitarios Móviles SA, WC-Rent SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACE MENOR PER
L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC, ESTUDI D’ALTERNATIVES I REDACCIÓ DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER TENOR JOSEP FORASTÉ .
Vista la necessitat d’encarregar l’adjudicació de l’aixecament topogràfic, ja que es la voluntat
de l’Ajuntament de Vila-seca que el carrer Tenor J. Forasté es trobi integrat en una mateixa
rasant amb la vorera adjacent al Parc Municipal situat en front del Mercat. D’aquesta
manera, el Mercat, el propi carrer i el Parc Municipal gaudiran d’una sola plataforma a la
mateixa rasant d’urbanització.
El projecte consistirà en la definició de l’aixecament topogràfic de la zona, inclòs marques de
les parades i canvis de paviment. També constarà d’un estudi d’alternatives amb proposta
d’ordenació i materials a la zona de rodament i voreres. S’estudiarà el sistema de recollida
d’aigües pluvials i connexió a la xarxa existent o abocament per superfície als carrers
adjacents. A més s’haurà de reordenar l’entrada a l’aparcament de vehicles i una nova
ubicació del sistema de recollida de brossa i enllumenat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, per
import de 11.900,00 € sense IVA i 2.142,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de
14.042,00 € (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 2012.13.15000.61900 RC-12401 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
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d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras SA, el contracte
menor de serveis per l’aixecament topogràfic, estudi d’alternatives i redacció del projecte
d’urbanització del c. Tenor Josep Forasté de Vila-seca, presentant un pressupost per import
de 11.900,00 € sense IVA i 2.142,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 14.042,00 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 14.042,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61900 RC-12041 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Ingenieria de Trazados y Estructuras
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU,
D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA DIRECCIÓ DE L’OBRA DEL PROJECTE
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DE DIFERENTS CARRERS DEL NUCLI DE LA PINEDA.
L’illa de carrers del nucli urbà de La Pineda que compren els carrers de Hipòlito Làzaro,
Monestir de Poblet, Muntanyals i la vorera sud del camí del Racó, presenta un mal estat de
conservació que comporta que no es pugui donar un servei adequat d’enllumenat viari i
peatonal. A causa del mas estat de les línies elèctriques, els equips elèctrics, bàculs, etc, es
fa necessari l’execució d’un nou projecte d’enllumenat públic per tal de renovar per complert
la instal·lació d’aquests carrers més amunt referenciats.
Aquest projecte fou licitat per concurs obert per part de l’Ajuntament de Vila-seca i ha estat
adjudicat a l’empresa EMTE SERVICE SA, i la seva data de finalització es el dia 31 de
desembre de 2012.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 16 de juliol de 2012, on s’indica
que s’hauria d’encarregar l’assistència tècnica de la direcció d’obra del projecte d’enllumenat
públic als carrers Hipólito Làzaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí del Racó de La
Pineda.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP,
per import de 5.900,00 € més 1.062,00 € en concepte de IVA fent un total de 6.962,00 €,
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 2012.13.16500.61900 D-16508 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

6

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 Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP, el
contracte menor de serveis consistent en l’assistència tècnica per la direcció de l’obra del
projecte d’enllumenat públic als carrers Hipólit Làzaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i
Camí del Racó, de La Pineda, presentant un pressupost per import de 5.900,00 € de base
imposable, més 1.062,00 € en concepte de IVA fent un total de 6.962,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.962,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.16500.61900 D-16508 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Epsilon Engineering Servicios de Ingenieria SCP,
al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
D’INFORMACIÓ I MONITORATGE DE L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÈQUIA MAJOR .
El 18 d’octubre de 2006, la Generalitat de Catalunya, Port Aventura i l’Ajuntament de Vilaseca van signar un conveni per a la gestió de l’espai PEIN de la Sèquia Major.
La clàusula primera del Conveni estableix que l’Ajuntament de Vila-seca es
responsabilitzarà de la gestió i control de les visites a l’espai i de les tasques d’informació
al públic (inclosos el personal i els materials didàctics i/o informatius).
La Sèquia Major forma part de la Xarxa Natura 2000 i de la xarxa d’espais d’interès
natural inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural que va ser aprovat per l’Acord del
Consell de Govern de 14 de desembre de 1992. Els motius d’inclusió d’aquest espai al
PEIN van ser l’interès de conservar una petita mostra d’antics aiguamolls que conserven
característiques pròpies de les zones humides litorals. La seva superfície és de 17,3 ha,
que inclou la Sèquia i les zones humides del voltant.
La importància de la Sèquia Major rau en el fet que a més de ser un hàbitat en regressió
a tot el mediterrani, és un important espai constituït per comunitats vegetals de canyissar,
prats humits, jonqueres, etc. així com d’un reservori faunístic on s’hi troben espècies
rares al país: el fartet, el galàpeg europeu i la tortuga d’estany.
Tenint en compte l’elevada fragilitat d’aquest espai, tant pels valors naturals que conté
com per les seves dimensions, es pretén una regulació de les visites. Aquest fet permetrà
que els visitants descobreixin i s’informin sobre aspectes molt interessants de la sèquia
que d’altra manera passarien desapercebuts, i alhora garantirà que l’accessibilitat a
l’interior de l’espai estigui controlada, evitant així la seva degradació.
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Per això, es proposa establir el període de visites per a la temporada 2012-2013, des del
dissabte 4 d’agost de 2012 al dijous 28 de febrer de 2013
S’ha sol·licitat pressupost per tal de dissenyar i coordinar aquesta acció ambiental a
l’empresa Cel Rogent Educació Ambiental SCP, responsable de les activitats d’educació
ambiental a la Sèquia Major les darreres cinc temporades, amb un resultat positiu pel que
fa al grau de satisfacció del públic en general i de les escoles, i que ha presentat un
model de programa d’informació i sensibilització que es considera idoni per a la seva
aplicació al municipi.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Cel Rogent Educació Ambiental SCP, per import
de 7.827,93 € més 172,07 € en concepte de IVA fent un total de 8.000,00 €, 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 2012.13.17200.21000 RC-16509 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 Cel Rogent Educació Ambiental SCP, el contracte menor
de servei d’informació i monitoratge de l’espai protegit de la Sèquia Major per a la temporada
de visites 2012-2013, presentant un pressupost per import de 7.827,93 € de base
imposable, més 172,07 € en concepte de IVA fent un total de 8.000,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 8.000,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.17200.21000 RC-16509 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Cel Rogent Educació Ambiental SCP, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS ESPECIALS .
Els residus especials municipals, bàsicament recollits a la deixalleria, i la seva gestió és
dificultosa pel fet que aquest residus són de tipologies diferents i per la quantitat a gestionar
de cadascun d’ells que és molt petita.
Fins el dia 31 de maig de 2012 el servei de recollida, transport i gestió de residus especials
es realitzava a través d’una única empresa, assumint els costos derivats de la recollida i
transport els Ens Locals i els corresponents al seu tractament l’Agència de Residus de
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Catalunya. Des del dia 1 de juny de 2012 el model de gestió d’aquests residus ja estat
modificada per l’Agència de Residus de Catalunya, essent el canvi fonamental que l’Ens
responsable de la deixalleria haurà de contractar directament el servei de gestió del seus
residus especials.
Amb la finalitat de facilitar als Ens Locals aquesta contractació, l ‘Agència de Residus de
Catalunya ha celebrat un Acord Marc amb les empreses que podran realitzar aquest servei.
L’Ajuntament de Vila-seca, en sessió ordinària de la Junta de Govern de 18 de juny de 2012,
s’ha adherit a aquest Conveni i en conseqüència, ha de procedir a la selecció d’una de les
vuit empreses homologades per l’ARC per la prestació del servei, tot això en base a uns
preus màxims de transport i tractament finals.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Griñó Ecològic SA., per import de 2.515,00€
sense IVA i 201,20 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.716,20 € (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 2012.13.16200.22700 RC-16507 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 Griñó Ecològic SA., el contracte menor de serveis de
recollida i transport dels residus especials procedents de la deixalleria municipal de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 2.515,00 € sense IVA i 201,20 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 2.716,20 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.716,20 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.16200. 22700 RC-16507 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Griño Ecológic SA., al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI BALMES, 6 DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. BALMES, 6 DE VILA-SECA.

9

Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Balmes, 6 de llicència
municipal per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Balmes, 6 de Vila-seca,
així com els informes emesos al respecte pels Serveis Tècnics Municipals, 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 Comunitat de Propietaris de l’edifici Balmes, 6 la llicència
municipal núm. 484/12 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Balmes, 6
de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543573 de data 07.06.12 i que es la
següent:

10

Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

40,00 €

40,00 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. V. C. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL C. SANT JORDI, 51 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. V. C. la llicència municipal per a la construcció d’una
piscina al c. Sant Jordi, núm. 51 de Vila-seca, així com els informes emesos al respecte
pels Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. M. V. C., la llicència municipal núm. 453/12 per a la
construcció d’una piscina al c. Sant Jordi, núm. 51 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543620 de data 14.06.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

251,82 €

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

125,91 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

377,73 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 14 DELS
TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE LES LLUMENERES DE TIPUS ESFÈRIC DE
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L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA (1A. FASE),
LOCAL.

A LA JUNTA DE GOVERN

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2011, d’adjudicació dels
treballs d’adequació de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca
(1a .Fase).
Vista la certificació núm. 14 presentada per SATEM, 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. 14 corresponent als treballs d’adequació
de les llumeneres de tipus esfèric de l’enllumenat públic de Vila-seca (1a Fase) realitzats
per SATEM, per un import de 81.242,07 € sense IVA i 14.623,57 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 95.865,64 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.16500.61900 OF15849 del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 12 CORRESPONENT A
LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA, SANEJAMENT I
PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILA-SECA, SECTOR C2.
Vista la certificació de referència, corresponent a les obres de renovació i millora de les
xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2, 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. 12 de les obres de “Renovació i millora de
les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, àmbit Sector
C2 de Vila-seca”, realitzades per l’empresa AGROVIAL, SA, per un import sense IVA de
135.025,93 € , i 24.304,67 € en concepte d’IVA que fa un total de 159.330,60 € IVA
inclòs.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15100.61903 OF15882 del pressupost municipal.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES COMPLEMENTÀRIA
NÚM. 3 DE L’OBRA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA,
SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILA-SECA, SECTOR C2.
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Vista la certificació de referència, corresponent a les obres de renovació i millora de les
xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2, 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 complementària núm. 3 de l’obra “Renovació i
millora de les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca,
àmbit Sector C2 de Vila-seca”, realitzades per l’empresa AGROVIAL, SA, per un import
sense IVA de 2.598,11 € , i 467,66 € en concepte d’IVA que fa un total de 3.065,77 € IVA
inclòs.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15100.61903 OF15880 del pressupost municipal
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA DE MICROFONIA PEL SALÓ DE PLENS DE
L’AJUNTAMENT.
Atesa la conveniència de contractar amb empresa proveïdora de sistemes de microfonia el
subministrament d’un nou equip de so i enregistrament al Saló del Plens de l’Ajuntament,
motivada per l’antiguitat de l’actual i per l’actualització de majors prestacions.
Vista la proposta formulada al respecte pels serveis municipals.
Atès que l’art. 9 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, defineix els contractes de
subministrament com aquells que tenen per objecte l’adquisició de productes o béns
mobles.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111 i 138 2 i disposició addicional
segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu
art. 111, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació
de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de
12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa, i vista la proposta del Regidor delegat de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- Aprovar el subministrament d’un sistema de microfonia Bosch per al Saló de
Plens de l’Ajuntament, compost per:
- 1 Unitat central de control micros Bosch mod. CCS-CUr-D
- 1 anti-acoplament i gravació directa sobre targeta SD
- 1 micro de president Bosch CCS-CML
- 10 micros de delegat Bosch CCS-DL
- 4 cables extensió 5 mts Ref. LBB-3316/05
- 3 cables extensió 10 mts Ref. LBB-3316/05
- Instal·lació, posada en marxa i formació dos dies
SEGON.- Adjudicar l’esmentat subministrament mitjançant el procediment del contracte
menor a l’empresa Ramon Bergadà, mecanització d’oficines, SL. (NIF B-43448414) pel
preu de 6.649,30 € (l’Iva inclòs).
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament, amb càrrec
a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2012.13.15000.61901.(RC 16526) del
vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015 DE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Transcorregut el període de vigència del Pla Local de Joventut de Vila-seca i assolits els
objectius previstos, ens trobem en la presentació d’un nou Pla Local de Joventut que
serà d’aplicació pel període 2012-2015, seguint les directrius marcades per la Secretaria
General de Joventut en el Pla Nacional de Joventut 2010-2020.
El nou pla local recull les polítiques de joventut del Municipi, que s’han de portar a terme
en els propers quatre anys, en els eixos d’educació, treball i habitatge.
Aquest nou Pla Local de Joventut 2012-2015 recull, a més de les iniciatives de l’ Àrea de
Joventut, totes i cadascuna de les actuacions adreçades als joves que es realitzen des
de les diferents àrees del nostre Ajuntament, i s’ha elaborat conjuntament amb els joves i
seguint els canals de participació establerts i formalitzats en l’anterior Pla Local.
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I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Atenció a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovació del Pla Local de Joventut 2012-2015 del Municipi de Vila-seca.
SEGON.- Donar a conèixer el Pla Local de Joventut a tots els Departaments que han
col·laborat en la seva elaboració i als col·lectius i entitats juvenils que hi ha participat.
TERCER.- Notificar el Pla Local de Joventut a la Direcció General de Joventut, de la
Generalitat de Catalunya, a través de la seva Coordinació Territorial de Joventut a
Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès als efectes oportuns.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIRECCIÓ
GENERAL DE JOVENTUT PER A PROJECTES PER A JOVES DINS DEL MARC DEL
PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA.
Vista l’Ordre de BSF/204/2012, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per als projectes d’activitats, en el àmbit
de la joventut que els ens locals de Catalunya, elaboren en el Marc del Pla Nacional de
Joventut, i s’obre la convocatòria per l’any 2012 (DOG 6164 5/7/2012)
Atesos els projectes realitzats per l’Àrea de Joventut de Vila-seca, a fi de presentar al
concurs públic convocat, que són els següents:
PROJECTE ACTIVITAT 1
PROJECTE SALT 2012 (SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL I TRANSICIÓ
ESCOLA TREBALL)
Es tracta, d’un programa integral de formació i inserció laboral, adreçat al col·lectiu jove
amb menys qualificació, amb edats de 16 a 20 anys, sense graduat en ESO i desocupats.
Aquest programa es realitza en col·laboració amb l’Àrea de Formació i Treball.
El projecte SALT, són un conjunt d’intervencions de formació i orientació, per facilitar la
transició de l’escola al treball, sempre en col·laboració amb tots els agents socials
implicats tal com marquen les directrius del “Pla Local de Joventut 2012-2015 de Vilaseca” i donant continuïtat a les actuacions engegades dins del Pla Local anterior amb la
conseqüent millora i ampliació de les iniciatives proposades.
El pressupost d’aquest programa per l’any 2012 és de 24.696,00 € amb càrrec al
pressupost municipal 2012.
PROJECTE ACTIVITAT 2
PROJECTE SALUT JOVE 2012
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El programa de Salut Jove és una continuació del projecte de salut que va néixer el curs
2006-2007, dins d’aquest programa s’ha fet un nou estudi per tal d’avaluar la situació del
joves i valorar el resultat i l’efecte en el col.lectiu jove, de les dinàmiques portades a terme
als centres de secundària del Municipi, des de l’any 2006.
A més del nou estudi i a partir dels resultats obtinguts, al curs 2011-2012 s’han endegat
actuacions a les tutories, de tots els cursos dels Instituts del Municipi, concretament hem
treballat conceptes com
l’autoestima, en l’etapa de transició escola-institut,
i
l’autoestima, des del punt de vista de la gestió de conflictes en aquells que es troben a
tercer curs d’ESO.
Fins a finalitzar l’any 2012 hi ha programades noves actuacions en matèria de salut dins
dels Instituts, on tractarem de nou les polítiques de prevenció de consums, alimentació
saludable, addició a les noves tecnologies, violència i accidentalitat.
El pressupost d’aquest programa per l’any 2012 és de 21.697,00 € amb càrrec al
pressupost municipal 2012.
Atesa l’existència de consignació adequada i suficient per a portar a terme els projectes, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Atenció a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Demanar a la direcció General de Joventut una subvenció de 12.348,00 € per
al projecte SALT 2012 (Servei d’Assessorament Laboral i Transició Escola Treball) a Vilaseca.
SEGON.- Demanar a la Direcció General de Joventut una subvenció de 10.848,50 € per
al projecte de Salut Jove 2012, a portar a terme als centres de secundària del Municipi.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA BESTRETA DEL 80% DE LA
SUBVENCIÓ DE LA SECCIÓ D’ESCACS DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL.
Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural de Vila-seca per
un import 3.300,-€
Vista la sol·licitud de la Secció d’Escacs de l’Agrupació Cultural de Vila-seca que demana
una bestreta del 80 % del seu total per organitzar i realitzar el Torneig Llampec 2012,
amb motiu de les Festes Majors d’Estiu i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Secció d’escacs de l’Agrupació Cultural de Vila-seca una
bestreta del 80% de la subvenció concedida per un import de 2.640.-€, per tal que pugui
fer front a les despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar amb
càrrec a la partida 2012 14 33400 48900/ADORC-16334 del pressupost municipal.
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SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a:
- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
- 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 fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.
TERCER.- El termini per justificar aquesta subvenció finalitzarà el proper dia 31 d’octubre
de 2012. Transcorregut aquest termini de justificació de la subvenció sense haver-la
presentat,s’haurà de reintegrar l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons als
efectes oportuns.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A L’AGRUPACIÓ
CULTURAL.
Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Agrupació Cultural de Vila-seca per un import de 3.000,-€.
Vista la relació de justificants presentats per l’Agrupació Cultural de Vila-seca per un
import de 895,30.-€
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.-Aprovar la documentació presentada per l’Agrupació Cultural de Vila-seca com
a justificació de part de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local en
data 28 de maig de 2012.
SEGON.-Aprovar la despesa per un import de 895,30.-€ i el pagament a càrrec de la
partida 2012.14.33400.48900/ADORC-16339 del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

18

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DE L’IMPORT
JUSTIFICAT DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA CONCEDIDA A LA CORAL NOVA UNIÓ
DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL.

Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a la Coral Nova Unió de l’Agrupació Cultural de Vila-seca per
un import de 4.500,-€.
Vista la relació de justificants presentats per la Coral Nova Unió de l’Agrupació Cultural de
Vila-seca per un import de 3.800.-€
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.-Aprovar la documentació presentada per la Coral Nova Unió de l’Agrupació
Cultural de Vila-seca com a justificació de part de la subvenció ordinària aprovada per la
Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012.
SEGON.-Aprovar la despesa per un import de 3.800.-€ i el pagament a càrrec de la
partida 2012.14.33400.48900/ADORC -16338 del vigent pressupost municipal.
TERCER.-Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA BESTRETA DEL 80% DE LA
SUBVENCIÓ A LA SECCIÓ D’ART DE L’AGRUPACIÓ CULTURAL.
Ates que la Junta de Govern Local en data 28 de maig de 2012 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a la Secció d’Art de l’Agrupació Cultural de Vila-seca per un
import 3.000,-€
Vista la sol·licitud de la Secció d’Art de l’Agrupació Cultural de Vila-seca que demana una
bestreta del 80 % del seu total per organitzar i realitzar el Concurs d’Art de Festa Major
d’Estiu 2012, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Secció d’Art de l’Agrupació Cultural de Vila-seca una bestreta del
80% de la subvenció concedida per un import de 2.400.-€, per tal que pugui fer front a les
despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar amb càrrec a la
partida 2012 14 33400 48900/ADORC-16335 del pressupost municipal.
SEGON.- Aquesta subvenció queda condicionada a:
- L’aportació de justificants per un import igual o superior a la subvenció concedida.
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- 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 fer constar
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l’Ajuntament.
TERCER.- El termini per justificar aquesta subvenció finalitzarà el proper dia 31 d’octubre
de 2012. Transcorregut aquest termini de justificació de la subvenció sense haver-la
presentat,s’haurà de reintegrar l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons als
efectes oportuns.
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 president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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