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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

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

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 19 DE FEBRER DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 19 de febrer de 2014, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. H. C. M., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries corresponent a l’habitatge situat al c. Oest, 3-2-1, per tenir una
perruqueria a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals.
Atès que pel Servei de Rendes i Exaccions, es comprova que l’activitat de perruqueria
consta al padró de locals comercials i se satisfà anualment la corresponent taxa, 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 domiciliàries de l’exercici de 2014, de
l’habitatge situat al c. Oest, 3-2-1, per tenir una perruqueria a la mateixa adreça, per la qual
ja satisfà la taxa d’escombraries de locals.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. E. LL. D., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries corresponent a l’habitatge situat al c. Requet de Félix, 3-3-2,
per tenir un consultori podològic a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa
d’escombraries de locals.
Atès que pel Servei de Rendes i Exaccions, es comprova que l’activitat esmentada consta al
padró de locals comercials i se satisfà anualment la corresponent taxa, 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.- Retornar a M. E. LL. D., la quantitat de 109 € corresponent a la taxa
d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2013, de l’habitatge situat al c. Requet de Félix,
3-3-2, per tenir un consultori podològic a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa
d’escombraries de locals.
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2014, de
l’habitatge situat al c. Requet de Félix, 3-3-2, per tenir un consultori podològic a la mateixa
adreça, per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals.

2

TERCER.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. E. A. S., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Hospital núm. 26, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer Hospital núm. 26, propietat del Sr. E. A. S. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. D. A. G., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de l’Hort núm. 26, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de l’Hort núm. 26, propietat de la Sra. MARIA DOLORES ARCOS GARCIA
per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P. B. S., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Sant Josep núm. 25, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Sant Josep núm. 25, propietat de la Sra. P. B. S. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

F) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. S. B. B., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Santa Barbara núm. 11, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Santa Barbara núm. 11, propietat del Sr. S. B. B. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M. C. D., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Sant Pere núm. 4, 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:
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PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Sant Pere, núm. 4, propietat del Sr. M. C. D. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

H) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. M. E. E., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Sant Bernat Calvo núm. 18, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Sant Bernat Calvo núm. 18, propietat de la Sra. A. M. E. E. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

I) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. T. F. G., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer del Raco núm. 16, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer del Raco núm. 16, propietat de la Sra. T. F. G. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.
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J) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R. L. N., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Ramon d’Olzina núm. 15 baixos 2,
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 2014, de l’habitatge
situat al carrer Ramon d’Olzina núm. 15 baixos 2, propietat de la Sra. R. L. N. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

K) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. E. M. B., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent als habitatges situats al carrer Enrico Caruso núm. 33 1r1a i
6è3a, Enrico Caruso núm. 35 4t4a i 5è4a i Enrico Caruso núm.37 2n2a i 5è2a , 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 per la Sra. E. M. B. d’anul·lar el rebut de la taxa
d’escombraries de l’exercici de 2014, dels habitatges situats al carrer Enrico Caruso núm. 33
1r1a i 6è 3a, Enrico Caruso núm. 35 4t 4a i 5è 4a i Enrico Caruso núm.37 2n2a i 5è2a, atès
que aquests immobles si que reuneixen condicions mínimes d’habitabilitat.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat.

L) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

6

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. M. S., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Verge de la Pineda núm. 83,
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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Verge de la Pineda núm. 83, propietat del Sr. J. M. M. S. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

M) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. P. F., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Comte de Sicart núm. 66
baixos, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Comte de Sicart núm. 66 baixos, propietat del Sr. J. P. F. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

N) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. P. F., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Comte de Sicart núm. 66 2n,
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:
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PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Comte de Sicart núm. 66,2n, propietat del Sr. J. P. F. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

O) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. R. V., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Sant Josep núm. 10, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Sant Josep núm. 10, propietat del Sr. J. R. V. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

P) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. T. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Comte de Sicart núm. 24, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Comte de Sicart núm. 24, propietat de la Sra. M. T. P. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.
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Q) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L. S. F., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Sant Josep núm. 19, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer Sant Josep núm. 19, propietat de la Sra. L. S. F. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

R) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. P. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Sant Antoni núm. 51, 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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Sant Antoni núm. 51, propietat de la Sra. M. P. P. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

S) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. T. S. R., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de l’Hort núm. 11, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
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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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de l’Hort núm. 11, propietat de la Sra. M. T. S. R. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

T) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. A. M. L., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer de Verge de la Pineda núm. 101,
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 2014, de l’habitatge
situat al carrer de Verge de la Pineda núm. 101, propietat del Sr. J. A. M. L. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS MÒDULS PER A LA GESTIÓ
ECONÒMICA.
Atès que és immediat el venciment del contracte per a la prestació del servei de
manteniment dels mòduls per a la gestió econòmica per l'any 2014.
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 fet gestions amb el Sr. P. T. C. el que ha formulat
l’oferta econòmica (10.164,00 €, l’ IVA inclòs).
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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 P.T. C. (CIF 39328895E) la prestació del servei de
manteniment dels mòduls per a la gestió econòmica per l'any 2014, mitjançant el
procediment del contracte menor, pel preu total, de 10.164,00 €, l’ IVA inclòs, amb una
durada des de l’1/01/2014 al 31/12/2014, inclusivament.
SEGON. Autoritzar la despesa de 10.164,00 euros (Iva inclòs), amb càrrec a partida
2014.12.9200.21600 AD-3687 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PELS TREBALLS DE DISSENY, COMPAGINACIÓ, TRACTAMENT D’IMATGES I
CORRECCIONS DELS OPUSCLES INFORMATIUS I DE LA REVISTA MUNICIPAL.
Atès que des de fa molts anys l’Ajuntament de Vila-seca ve editant amb caràcter regular,
la revista “Vila-seca Informatiu” i diversos opuscles informatius per tal d’informar als
ciutadans sobre l’activitat municipal.
Vist que per aquest any 2014, i per tal de poder fer els treballs de disseny, compaginació,
tractament digital d’imatges i correccions dels opuscles i de la revista municipal “Vila-seca
Informatiu”, es fa necessària la contractació d’aquests treballs a una empresa de
comunicació especialitzada.
Tenint en compte que s’ha sol·licitat una oferta pels treballs de disseny, compaginació,
tractament digital d’imatges i correccions d’opuscles i de la revista d’informació municipal
“Vila-seca Informatiu durant tot l’any 2014, i vista la proposta de l’empresa Zona de
Comunicació (Pàmies i Associats SL) que ha presentat un pressupost per import de
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16.500 € sense IVA i 3.465 € en concepte d’IVA, que fan un total de 19.965 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per Zona de Comunicació (Pàmies i Associats SL), així com
els informes emesos per l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.11.92000.22602 del vigent
pressupost municipal (AD 2814), i per la responsable adjunta dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques aquest contracte pot conceptuarse i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia.
Atès 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
atesa 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 Zona de Comunicació el contracte menor de serveis pels treballs de
disseny, compaginació, tractament digital d’imatges i correccions d’opuscles i de la revista
d’informació municipal “Vila-seca Informatiu durant tot l’any 2014.
SEGON. Aprovar la despesa per un import de 19.965 euros (IVA inclòs) a càrrec de la
partida 2014.11.92000.22602 del vigent pressupost municipal (AD 2814)
TERCER. Notificar el present acord a Zona de Comunicació, al departament de
comunicació i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DEL MUNICIPI.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 25 de novembre de 2013, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei d’educació ambiental als centres
escolars del municipi.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa LIMONIUM, SLU, 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 vista 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 LIMONIUM, SLU, el contracte del servei d’educació
ambiental als centres escolars del municipi, d’acord amb la proposta presentada pel preu
anual de 9.462,40 € pressupost net, i 1.082,60 € en concepte d’IVA, que fan un total de
10.545,00 € (IVA inclòs), essent el termini del contracte de dos anys prorrogable per un any
més, mitjançant procediment negociat sense publicitat a càrrec de la partida
2014.13.17200.21100 (AD-3854) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 946,24 €, d’acord amb l’article 95
del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NOVA MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES
D’ARRANJAMENT DE CALÇADA D’UN TRAM DEL CARRER D’AMADEU VIVES DE LA
PINEDA.

Vista la nova memòria valorada per a les obres d’arranjament de calçada al carrer
d’Amadeu Vives, tram comprès entre el carrer d’Enrico Caruso i la plaça de Juli Garreta,
redactada per Audingintraesa, així com l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals
en data 13 de febrer actual indicant que s’han incorporat treballs que no estaven previstos
en la memòria valorada redactada i aprovada anteriorment, 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:
ÚNIC. Aprovar la nova Memòria valorada per a les obres d’arranjament de calçada al
carrer d’Amadeu Vives, tram comprès entre el carrer d’Enrico Caruso i la plaça de Juli
Garreta, redactada per Audingintraesa, amb un pressupost total de 97.986,07 € IVA
inclòs.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT DE LA CALÇADA D’UN TRAM DEL CARRER D’AMADEU
VIVES DE LA PINEDA.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, es va
adjudicar a l’empresa AGROVIAL, SA, el contracte menor d’obres d’arranjament de la
calçada del carrer Amadeu Vives, tram comprés entre el carrer d’Enrico Caruso i la plaça
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Juli Garreta de Vila-seca per import de 49.727,20 € sense IVA, i de 10.442,71 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 60.169,91 €.
Vist que un cop adjudicat el contracte, l’empresa adjudicatària AGROVIAL, SA, mitjançant
escrit de data 19 de febrer de 2014, manifesta que els treballs addicionals que cal fer per
executar les obres no es contemplen en la Memòria Valorada objecte de la contractació, i
suposen un excés de pressupost impossible d’assumir respecte el preu adjudicat, de
manera que fa renúncia expressa a l’execució de l’objecte del contracte.
Atès que l’article 223 c) 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, contempla com a causa
de resolució dels contractes el mutu acord entre l’Administració i el contractista, i vist
l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 de febrer de 2014, que assenyala la
conformitat amb la resolució del contracte ja que no es possible executar les obres
d’acord amb la Memòria Valorada ni redactar un modificat.
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.- Resoldre el contracte menor d’obres adjudicat a l’empresa AGROVIAL SA,
mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, referent
a l’arranjament de la calçada del carrer Amadeu Vives, tram comprés entre el carrer
d’Enrico Caruso i la plaça Juli Garreta de Vila-seca per import de 49.727,20 € sense IVA, i
de 10.442,71 € en concepte d’IVA, que fan un total de 60.169,91 €, per mutu acord entre
l’Administració i el contractista.
SEGON.- Notificar el present acord a l'empresa AGROVIAL, SA.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
MANTENIMENT ANUAL DE L’ASCENSOR DE L’APARCAMENT DEL CENTRE DE
SALUT DE VILA-SECA.

Es fa necessària la contractació del servei de manteniment anual de l’ascensor de
l’aparcament del Centre de Salut de Vila-seca. Aquest contracte serà d’aplicable per l’any
2014.
Es proposa que es facturi trimestralment amb un import de 430,65 € sense IVA i 90,44 €
en concepte d’IVA que fan un total de 521,09 €, per trimestre.
Vist el pressupost presentat per Orona SC, pel servei de manteniment anual de
l’ascensor de l’aparcament del Centre de Salut de Vila-seca, per import de 1.722,60 €
sense IVA i 361,76 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.084,36 € (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
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pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15200.21200 AD-1850 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 Orona SC, el contracte menor de servei de manteniment anual de
l’ascensor de l’aparcament del Centre de Salut de Vila-seca, presentant un pressupost per
import de 1.722,60 € sense IVA i 361,76 € en concepte d’IVA, fan un total de 2.084,36 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 2.084,36 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15200.21200 AD-1850 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Orona SC, al departament de serveis tècnics i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REPOSICIÓ DE LA
XARXA SUBTERRÀNIA DEL CABLEJAT ELÈCTRIC I SOTERRAT DE L’EXISTENT AL
C. AMADEU VIVES DE LA PINEDA.
Donat el mal estat de la xarxa elèctrica de subministrament a l’enllumenat, al c. Amadeu
Vives, tram comprès entre la Plaça de Juli Garreta i el c. Alfredo Kraus de La Pineda, es
va fer necessari redactar una memòria valorada per tal de valorar el cost de la instal·lació
de la xarxa per tal de procedir a la seva execució posterior.
Vista la memòria redactada per l’empresa EDISCAT- CONSULTING TÈCNIC DITECSA
SL pels treballs esmentats per import de 1.000,00 € sense IVA i 210,00 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 1.210,00 € (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 2014.13.15000.61900 AD-2508 del pressupost municipal,
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,
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Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada corresponent a la instal·lació de nou cablejat elèctric
d’alimentació a les línies d’enllumenat exterior L7, L8, L9 i L10 que donen servei als trams 1 i
2 del carrer Amadeu Vives, redactada per EDISCAT- CONSULTING TÉCNIC DITECSA SL,
amb un pressupost de 45.233,97 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la despesa de redacció de la memòria valorada per import de 1.210,00
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-2508 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa EDISCAT- CONSULTING TÈCNIC
DITECSA SL 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 SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA
PER
A
LA
REDACCIÓ
D’UN
PLA
DE
TELECOMUNICACIONS PER A L’AJUNTAMENT.
Donada la creixent necessitat de millorar el sistema de telecomunicacions pel que fa a la
veu i dades en l’Ajuntament de Vila-seca i la nova connectivitat amb la resta de
dependències municipals, es fa necessari i abordar un nou pla de telecomunicacions que
adeqüi les necessitats actuals i les millori per poder atendre amb eficiència.
Vist el pressupost presentat per l’empresa OecoRenova Sistemas SLU, pels treballs
esmentats per import de 8.235,00 € sense IVA i 1.729,35 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 9.964,35 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel
cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD3898 del pressupost municipal, 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 OecoRenova Sistemas SLU, el contracte menor de serveis
d’assistència tècnica per a la redacció d’un pla de telecomunicacions per a l’Ajuntament de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 8.235,00 € sense IVA i 1.729,35 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 9.964,35 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 9.964,35 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-3898 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa OecoRenova Sistemas SLU, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PER LES JARDINERES DEL CENTRE HISTÒRIC
DE VILA-SECA.
Vist el pressupost presentat pel Sr. F. J. S. S., pel subministrament de plantes per poder
potenciar l’ornamentació de l’entorn del centre històric de Vila-seca, que ascendeix a la
quantitat de 5.150,00 € de base imposable, més 618,00 € d'IVA al 12%, fent un total de
5.768,00 € (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 2014.13.17100.21000 AD-3848 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 al Sr. F. J. S. S., el contracte menor de subministrament de 1.200 ut. de
plantes, pel centre històric de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 5.150,00 €
sense IVA i 618,00 € en concepte d’IVA, fan un total de 5.768,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 5.768,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17100.21000 AD-3848 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. F.J. Soler Sanz, al departament de serveis
tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.8 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI ALTAMIRA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL P. PAU CASALS, 77.
Vista la sol·licitud de l’interessat de llicència municipal de pròrroga per a l’arranjament de
la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 77 de La Pineda, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Altamira, la llicència
municipal de pròrroga núm. 297/12 per a finalitzar les obres d’arranjament de la façana de
l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 77 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i
sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades i acabades en el termini de tres 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.- Es mantenen les mateixes condicions que les establertes en la llicència inicial
concedida en l’acord de Junta de Govern de 14 de maig de 2012.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B)
SOL·LICITUD DEL SR. J. J. B. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL
CONDICIONAMENT DEL LOCAL SITUAT AL C. ERES ALTES, 5.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal de condicionament del local situat
al c. Eres Altes, núm. 5 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. J. B. R., la llicència municipal d’obres núm. 384/13 pel
condicionament del local situat al c. Eres Altes, núm. 5 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.- 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.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Haurà de ser favorable l’expedient de l’activitat.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 550163 de data 17.05.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

262,68 €
131,34 €

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

394,02 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

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

19

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. S. A. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A LA RAMBLA CATALUNYA, 3.
Vista la sol·licitud del Sr. J. M. S. A. de llicència de primera ocupació de la instal·lació d’un
ascensor a la Rambla Catalunya, 3 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. S. A., la llicència de primera ocupació per la instal·lació
d’un ascensor a la Rambla Catalunya, 3 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633850 de data 09.01.14 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:

89,74 €
89,74 €

0€

4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. S. A. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A LA RAMBLA CATALUNYA, 3.
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. J. M. S. A., el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació
d’un ascensor a l’edifici de la Rambla Catalunya, núm. 3 de Vila-seca, per import de
600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA Q-MATIC SISTEMAS SAU DE RETORN DE LA
FIANÇA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
L’EQUIPAMENT DEL CAP-CAR 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 a l’empresa Q-Matic Sistemas SAU, el retorn de la fiança dipositada
en el contracte de subministrament de l’equipament del Cap-Car de Vila-seca, per import
de 2.749,79 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA EL CORTE INGLES SAU DE RETORN DE LES
FIANCES DIPOSITADES EN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
L’EQUIPAMENT DEL CAP-CAR 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 a l’empresa El Corte Inglés SA, el retorn de les fiances dipositades en
el contracte de subministrament de l’equipament del Cap-Car de Vila-seca, per import de
930,00 € i 965,75 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.11 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT SANCIONADOR 834/13 INCOAT A LA SRA. A. M. V., PER UN ÚS
INADEQUAT DEL SÒL AL POL. 45, PAR. 30, DEL TERME MUNICIPAL.
Vist l’expedient sancionador incoat a la senyora A. M. V., com a propietària de la parcel·la
30, polígon 45, del terme municipal, en relació a un ús inadequat del sòl, consistent en
l’emmagatzematge de cotxes i peces d’automòbils, per a la seva venda posterior, no
estant permesos usos diferents als previstos al planejament (art. 51 del PGOU: granges,
hivernacles, sitges), ni en l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.
Vistes les al·legacions presentades al Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament,
en data 19 de desembre de 2013 (RE7710), pel Sr. S. J. M., contra el Decret d’incoació
de l’expedient i el plec de càrrecs, en les quals sol·licita l’arxiu de l’expedient sancionador
a la senyora Anna Miralles Vernet presentant documentació acreditativa la defunció de la
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seva mare i aporta testament pel qual adquireix per successió juntament amb la seva
germana Núria la parcel·la 30, pol. 45, de Vila-seca. També aporta contracte de lloguer al
Sr. Driss Loukili, i en la clàusula 5a. especifica l’ús de la nau, així com l’obligació d’obtenir
permisos i autoritzacions en raó del destí i s’eximeix de responsabilitat l’arrendadora pels
danys i perjudicis a tercers que siguin conseqüència directa o indirecta del negoci o
activitat instal·lats a la nau.
Ateses les al·legacions esmentades, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Julià, perquè tal i com consta
acreditat documentalment la seva mare va morir en data 31 de gener de 2013.
SEGON. Arxivar l’expedient sancionador 834/13 incoat a la Sra. Anna Miralles Vernet, i
notificar aquesta resolució al Sr. Salvador Julià Miralles.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 52/2014.
Atès el procediment abreujat núm. 52/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona, interposat per L. G. O. i altres, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 52/2014, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL LLOGUER
D’UNA GALERIA DE TIR PER A PRÀCTIQUES DELS MEMBRES DEL COS DE LA
POLICIA LOCAL.
Atès que els membres funcionaris que romanguin en el cos de la Policia Local han
d’acreditar un manteniment específic i professional permanent com a condició necessària
per al desenvolupament amb eficàcia de les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a la
permanència en el mateix.
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Segons l’article 25.1 del Decret 219/1996 pel qual s’aprova el Reglament d’armament de
les policies locals, tots els membres de les policies locals, excepte aquells que tinguin
l’arma retirada, hauran de realitzar obligatòriament, i com a mínim dues vegades a l’any,
exercicis de perfeccionament en tir policíac sota la supervisió d’instructors degudament
qualificats.
Atès que amb aquest objectiu, a l’any 2004, es va iniciar una col·laboració entre
l’Ajuntament i el Club de Tir de Cambrils, per a efectuar les pràctiques reglamentàries
dels membres de la Policia Local a les instal·lacions de la galeria de tir que la dita entitat
disposa al municipi de Cambrils.
Vista la proposta formulada al respecte per la Prefectura de la Policia Local i el Coordinador
de Seguretat Ciutadana d’aquest Ajuntament, favorable al manteniment del perfeccionament
de tir amb l’arma reglamentària en les esmentades instal·lacions.
Atès que el pressupost del contracte de serveis, per a l’anualitat del 2014, ascendiria a la
quantitat de 768, €, l’Iva exempt.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis 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. 10,16, 78, 138.2, 156.2 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.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta del Regidor de Governació, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la contractació de la prestació del servei de lloguer de les instal·lacions
de la galeria de tir del Club de Tir Olímpic Cambrils per als exercicis de perfeccionament en
tir policíac dels membres del cos de la Policia Local de Vila-seca, anualitat 2014.
SEGON.- Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’entitat Club de Tir Olímpic Cambrils (NIF G-43233485) pel preu de
768,00 €, exempts d’Iva.
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei, amb càrrec a la
partida corresponent del vigent pressupost municipal (2014.15.13200.21300.622- RC
201400003888).
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i
efectes oportuns, a la Policia Local i a la Intervenció de Fons Municipal.
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CINQUÈ.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
HOSTING PER ALLOTJAR LA SEU ELECTRÒNICA I WEB MUNICIPAL.
Atès que el responsable de l’Àrea d’Informàtica de l’Ajuntament considera inajornable
disposar d’un servei de hosting segur i de plena disponibilitat que allotgi la seu electrònica
i la web municipal, i s’ajusti als paràmetres que exigeix la Llei 11/2007 de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
Atès que amb aquesta finalitat, s’ha contactat amb l’empresa Cesc-IT Enginyeria del
software. SL, la qual ofereix la complerta col·laboració i assessorament jurídic requerits
pel preu de 14.229,6 euros, l’Iva inclòs, durant el període comprés entre el 1-2-2014 i el
31-1-2015.
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, 3, 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.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva
autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les administracions Públiques i
del Procediment administratiu Comú determina la possibilitat de que la falta d’autorització
pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan competent.
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. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica consistent en la realització
d’accions de servei de hosting per a la seu electrònica i de servei de hosting per a la web
municipal, que inclou el sistema de còpies de seguretat i servei tècnic de manteniment,
suport i monitorització dels servidors, amb una durada compresa entre l’1 de febrer de
2014 fins el 31 de gener de 2015.
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SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa Cesc-IT Enginyeria del software, SL (CIF B-65399735, amb un preu
total, per tota la durada del contracte, de 14.229,60 €, l’ IVA inclòs, amb càrrec a la partida
corresponent del vigent pressupost municipal (Operacions 201400003849 i
201400003850.
TERCER. Així l’Ajuntament, s’ha d’obligar a consignar i retenir crèdit en els seus
pressupostos en quantitat suficient d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de
la LHL aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
El preu resultant de l’adjudicació es fraccionarà per les dotze (12) mensualitats de
vigència del contracte i es pagarà contra factura degudament conformada que inclogui
l’IVA i que reuneixi tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació i, com a
mínim, els establerts en l'article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el RGLCAP.
QUART. Validar la facturació corresponent al mes de gener de 2014, per import de
1.185,80 € (l’Iva Inclòs), període durant el qual l’empresa Cesc-IT. haurà donat
transitòriament cobertura al servei de hosting informàtic.
CINQUÈ. notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS DIFERENTS
VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
BMW 320

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-9047-AG
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PEUGEOT 306
SEAT CORDOBA
PEUGEOT 306
CITROEN XSARA
CITROEN SAXO
BMW 316
FORD KA
DAEWOO TACUMA
RENAULT TWINGO
HYUNDAI ACCENT

3546-YF-42
T-2734-BF
T-3511-AV
4778-BLS
T-1734-AV
B-8031-VY
T-7380-AV
2223-BZG
T-3552-AL
2745-BMW

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS CONCEDITS A LES
EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇÁNT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’empresa YATOCA, SCP, té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 1.500 euros, per a la transformació d’un contracte de treball temporal de 27 hores
setmanals subvencionat mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 en contracte
indefinit, a través del programa impuls a l’ocupació 2013.
Atès que l’empresa YATOCA, SCP, ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha
presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte indefinit realitzat amb una jornada de 27 hores setmanals.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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:
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PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa YATOCA, SCP, en 1.500
euros per a la transformació d’un contracte de treball temporal de 27 hores setmanals
subvencionat mitjançant el Pla de Dinamització Laboral 2012 en contracte indefinit, a
través del programa impuls a l’ocupació 2013.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-33905) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa YATOCA, SCP.
B) Atès que l’empresa J. M. H. A., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de
500 euros, per a la contractació d’un treballador aturada durant 3 mesos amb una jornada
laboral de 20 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa J. M. H. A., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 500 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos amb una jornada laboral de 20 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa J. M. H. A., en 500 euros
per la contractació d’un treballador aturada durant 3 mesos amb una jornada laboral de
20 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-35011) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J.M. H. A..
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C) Atès que l’empresa SERVO TÉCNICA DEL MOVIMIENTO, S.L., té aprovada la
concessió d’un incentiu per import de 1.500 euros, per a la contractació de 2 treballadors
aturats durant sis mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa SERVO TÉCNICA DEL
MOVIMIENTO, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, corresponents a la justificació de 2
contractes realitzats i justificats de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SERVO TÉCNICA DEL
MOVIMIENTO, S.L., en 1.500 euros per la contractació de 2 treballadors aturats durant
sis mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 1.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-35013) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SERVO TÉCNICA DEL MOVIMIENTO, S.L.
D) Atès que l’empresa OCINE TARRACO, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu
per import de 750 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a
jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa OCINE TARRACO, S.L., ha
sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de 3 mesos a jornada completa.

28

Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa OCINE TARRACO, S.L.,
en 750 euros per la contractació d’un treballador aturat durant 3 mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-35010) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa OCINE TARRACO, S.L.
E) Atès que l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 37.500 euros, per a la contractació de 50 treballadors aturats
durant tres mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa SERVITUR SALVAMENT,
S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 24.000 euros, corresponents a la justificació de 33
contractes realitzats i justificats durant un mínim de tres mesos: 31 amb una jornada
mínima de 30 hores setmanals, 1 amb una jornada de 28 hores setmanals i 1 amb una
jornada de 2 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SERVITUR
SALVAMENT, S.L., en 24.000 euros per la contractació de 33 treballadors aturats durant
un mínim de tres mesos: 31 amb una jornada mínima de 30 hores setmanals, 1 amb una
jornada de 28 hores setmanals i 1 amb una jornada de 2 hores setmanals., mitjançant la
Borsa de Treball Municipal i, deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
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SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 24.000 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-34602) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L.
6.2 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS D’INCENTIUS A LES EMPRESES QUE
HAGIN SOL·LICITAT SUBVENCIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2013.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa R. M. T. A., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant 12 mesos amb una jornada de 30 hores setmanals, mitjançant una
oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a l’informe
d’Intervenció, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 6 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius.
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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’empresa R. M. T. A., per no complir el
requisit establert a l’article 6 de les bases pel que fa a l’informe positiu del Servei
d’Intervenció.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
R. M. T. A..

6.3 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.
A) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor D. G. C., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que, d’acord amb l’article 3.2 de les bases, podran ser beneficiaris dels ajuts que
preveuen aquestes bases: aquelles persones físiques o empreses jurídiques amb
limitació de responsabilitat, no empadronades al municipi de Vila-seca que contractin un
treballador mitjançant la Borsa de Treball Municipal per un període mínim de 3 mesos.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es fa constar que
l’emprenedor D. G. C. a data 31 de desembre de 2013 no ha presentat cap oferta de
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treball davant la Borsa de Treball Municipal, per la qual cosa es considera que no
compleix els requisits.
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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’emprenedor D. G. C., per no reunir els
requisits de contractació laboral, tal com exigeixen les bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor DAVID GAVILÁN CABEZAS.

B) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor G. J. R. M., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que, d’acord amb l’article 3.2 de les bases, podran ser beneficiaris dels ajuts que
preveuen aquestes bases: aquelles persones empadronades, amb un període mínim d’1
any d’antiguitat al municipi de Vila-seca i, aquelles persones físiques o empreses
jurídiques amb limitació de responsabilitat, no empadronades al municipi de Vila-seca,
que contractin un treballador mitjançant la Borsa de Treball Municipal per un període
mínim de 3 mesos
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es fa constar que
l’emprenedor G. J. R., consta empadronat amb una antiguitat inferior a l’any i, no ha
presentat cap oferta de treball davant la Borsa de Treball Municipal, per la qual cosa es
considera que no compleix els requisits.
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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’emprenedor G. J. R., per no reunir els
requisits d’antiguitat d’empadronament i de contractació laboral, tal com exigeixen les
bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor G. J. R. M..

C) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa EL ARTE, SCP, d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que, d’acord amb l’article 3.2 de les bases, podran ser beneficiaris dels ajuts que
preveuen aquestes bases: aquelles persones empadronades, amb un període mínim d’1
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any d’antiguitat al municipi de Vila-seca i, aquelles persones físiques o empreses
jurídiques amb limitació de responsabilitat, no empadronades al municipi de Vila-seca,
que contractin un treballador mitjançant la Borsa de Treball Municipal per un període
mínim de 3 mesos.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es fa constar que la
persona titular de l’empresa EL ARTE, SCP, consta empadronada amb una antiguitat
inferior a l’any i, no ha presentat cap oferta de treball davant la Borsa de Treball
Municipal, per la qual cosa es considera que no compleix els requisits.
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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’empresa EL ARTE, SCP, per no reunir
els requisits d’antiguitat d’empadronament i de contractació laboral, tal com exigeixen les
bases del programa.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
EL ARTE, SCP.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedora R. M. T. A., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a l’informe
d’Intervenció, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 6 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius.
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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’emprenedora R. M. T. A., per no complir
el requisit establert a l’article 6 de les bases pel que fa a l’informe positiu del Servei
d’Intervenció.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora R. M. T. A..

E) Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor J. A. F., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
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Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a l’informe
d’Intervenció, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 6 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius.
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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’emprenedor J. A. F., per no complir el
requisit establert a l’article 6 de les bases pel que fa a l’informe positiu del Servei
d’Intervenció.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor J.A. F..
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.
Vist que en data 10 de desembre de 1013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases que
regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de
l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., d’un incentiu per a
la contractació d’un treballador durant tres mesos amb una jornada de 25 hores
setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
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 sol·licitud presentada per l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L., d’un
incentiu per a la contractació d’un treballador durant sis mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 625 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-2527) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa GRANITOS PÉREZ, S.L.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.
Vist que en data 10 de desembre de 1013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases que
regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de
l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ARCOIRIS, S.C.P., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’empadronament de la persona sol·licitant i les dades econòmiques de
l’incentiu sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
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 sol·licitud presentada per l’empresa ARCOIRIS, S.C.P. d’un incentiu
per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.2 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000 (D-2526)
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ARCOIRIS, S.C.P.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DELS PREMIS DE LA PRIMERA
EDICIÓ I APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE LA SEGONA EDICIÓ DEL CONCURS
FOTOGRÀFIC “ALBERT ITURRIA” 2014.
Ates que la junta de govern local, en data 17 de desembre de 2012, va aprovar les bases
per a la realització del I concurs fotogràfic “Albert Iturria”, que regulen la dotació de premis
en les diferents categories i vista l’acta del jurat reunit a Vila-seca, el 18 de gener de
2014.
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Vist que dins dels actes programats per la regidoria de Cultura per l’any 2014, s’ha
previst, la realització de la segona edició del “Concurs Fotogràfic Albert Iturria” en
homenatge a la figura del fotògraf, vinculat a Vila-seca i atesa la necessitat d’aprovar les
bases de la segona edició del concurs per l’any 2014.
Atesa la necessitat de dotar econòmicament la exposició de les obres presentades en la
primera edició del “Concurs fotogràfic Albert Iturria”.
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar una despesa per un import de 2.326,77- €, que inclou la dotació
econòmica pels premis i la realització de l’exposició de les obres presentades durant la
primera edició del “Concurs fotogràfic Albert Iturria”, segons el detall que figura a
l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 A-1918 del pressupost per a
l’exercici de 2014.
SEGON.- Aprovar el pagament dels premis per un import de 1225,00.-€ CONJ-O-53
segons figura a l’acta del jurat.
SEGON.- Aprovar la realització i les bases que regulen el “II Concurs Fotogràfic Albert
Iturria”, que tindrà lloc durant l’any 2014 a Vila-seca sota el tema “ ESPAI SINGULARS
DEL MUNICIPI 2014”.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A LES
ACTIVITATS DEL PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2014.
Vist el programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta” corresponent al proper any
2014.

Atès que es tracta de realitzar unes activitats adreçades al lleure i la formació dels
col·lectius de joves dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou.
Atès el pressupost total màxim de 105.644 €, que correspon a la gestió anual del
programa, segons el conveni vigent, aprovat per la Junta de Govern Local de data 18 de
desembre de 2013.
Atès l’informe de fiscalització 12-2013-822, on consta l’existència de crèdit adequat i
suficient, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 33700 22606
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Vist l’informe de costos de les activitats programades on es posa de manifest el cost del
servei i la proposta de preu públic a aportar per l’usuari.
Atès que existeixen raons socials, culturals i d’interès públic, que aconsellen fixar preus
per sota del límit del cost del servei de conformitat amb allò que disposa l’article 44 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
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 els preus públics que figuren a l’annex adjunt, corresponents a les
activitats del programa Carretera i Manta 2014.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS DE CARNAVAL DURANT ELS DIES
28 DE FEBRER I 1, 2 I 5 DE MARÇ DE 2014.
Amb motiu del carnaval 2014 durant els dies 28 de febrer, 1, 2 i 4 de març de 2014, s’ha
previst un any més, la realització de l’arribada del Carnestoltes, Gran rua de Carnaval,
Ball de Carnaval, 1a Batalla de coixins i Enterrament de la Sardina.
Atesa la necessitat d’adequar el Pavelló Municipal d’Esports amb les infraestructures
necessàries per a realitzar les esmentades activitats, així com les necessitats tècniques
per a la realització del actes de carrer.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal
de Fons, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització dels actes programats amb motiu del Carnaval 2014 que
tindran lloc els dies 28 de febrer, 1, 2 i 4 de març de 2014 a Vila-seca
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 5.625,20.-€ per fer front a les despeses
d’infraestructures necessàries per a realitzar les esmentades activitats, que anirà a càrrec
de les partides 14 33400 22609 A 3274 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de fons.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I LA SEVA
BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE CARNAVAL DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció ordinària per la realització dels actes de Carnaval de Vila-seca
2014 i la concessió d’una bestreta del 80 % del seu total i vist l’informe de fiscalització 122014-068, signat per l’Interventor Municipal de Fons i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca una subvenció
ordinària de 15.500,- € (IVA inclòs) per l’organització de les activitats del Carnaval 2014 a
Vila-seca, AD 3272 del pressupost per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Concedir a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca una bestreta del
80% d’aquesta subvenció ordinària per un import de 12.400,00.-€, amb càrrec a la partida
14.33400.48900, O 3273, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització
de les activitats i del programa a realitzar.
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 durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 d’abril de
2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I LA
SEVA BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL TEATRE DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca que demana la concessió
d’una subvenció ordinària per la realització del programa de representacions de Vilaseca, durant l’any 2014 i la concessió d’una bestreta del 80 % del seu total i vist l’informe
de fiscalització 12-2014-069, signat per l’Interventor Municipal de Fons i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació d’amics del Teatre de Vila-seca, una subvenció
ordinària de 10.000,- € (IVA inclòs) per l’organització de les activitats i el programa de
representacions durant l’any 2014 a Vila-seca, amb càrrec a la partida 14.33400.48900,
AD 3217 del pressupost per a l’exercici de 2014.
SEGON.- Concedir a l’Associació d’amics del Teatre de Vila-seca una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció ordinària per un import de 8.000.-€, amb càrrec a la partida
14.33400.48900, O 3221, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització
de les activitats i del programa a realitzar.
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 durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
setembre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
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•

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

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

QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL·LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2013, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2013.

A) Atès que l’empresa CONCOBOT, S.L., te aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca,
vinculat a la contractació d’un treballador durant 3 mesos amb una jornada de 30 hores
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setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’empresa CONCOBOT,
S.L., ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’empresa CONCOBOT,
S.L., en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-28557) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CONCOBOT, S.L.
B) Atès que l’emprenedora AICHA KIAL, té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora AICHA
KIAL, ha sol·licitat el pagament del 50% de la subvenció i ha presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius..
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedora, es proposa el
pagament del 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros, corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 7.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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. Fixar l’import del 50% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora AICHA
KIAL, en 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 50% de l’incentiu final per import de 1.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (O-33903) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora AICHA KIAL.

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

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOVES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LES
TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS LES VIMETERES.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora E. S. R. per demanar bonificació pels serveis
d’escolarització i menjador de les tarifes de la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el
curs escolar 2013-2014.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Interventor 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:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
PRIMER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs
escolar 2013-2014 (febrer a juliol de 2014)
Alumna: A. P. S.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
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SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 204 euros que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 34 euros x 6 mensualitats de febrer a juliol de
2014 = 204 euros
A càrrec de la partida 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal ADC 2663.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS D’ANGLÈS, NIVELL 2, AIXÍ
COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs d’anglès nivell 2, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic del municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un import de 2.250
euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 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.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, i atès 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 realització d’un curs d’anglès nivell 2, que s’adjudica a l’empresa
CEP FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.250 euros per al pagament d’un curs
d’anglès nivell 2 a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699
(AD-2818) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE, a
l’empresa CEP FRADA, S.L. i a la resta d’empreses que han presentat oferta.
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7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE CARRETONER, AIXÍ
COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de carretoner, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat
dels aturats del municipi en un sector on hi ha demanda d’ocupació.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica, amb un import de 680
euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111
i 138 del RDL 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.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, i atès 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 realització d’un curs de carretoner, que s’adjudica a l’empresa CEP
FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 680 euros per al pagament d’un curs de
carretoner a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD2829) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE, a
l’empresa CEP FRADA, S.L. i a la resta d’empreses que han presentat oferta.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles i,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 2 que consta a l’expedient amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, amb data 10 de febrer de 2014, per un
import total de 600,00 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 AD 84 del vigent
pressupost municipal.
Els ajuts marcats amb una asterisc queden condicionats al fet d’estar al corrent de
pagament dels tributs municipals.
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de juny de 2014. Transcorregut
aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret
del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser factures originals,
signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOVES SOL·LICITUDS D’AJUTS DE MENJADOR
CURS ESCOLAR 2013/2014 A DIFERENTS ESCOLES DEL MUNICIPI.
Vist les sol·licituds presentades per la concessió de l’ajut de menjador escolar 2013/14, i
vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles,
I vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i de conformitat amb allò que disposen les bases
reguladores dels ajuts, i atès 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 les sol·licituds d’ajuts de menjador curs escolar 2013/14, d’acord amb
el que s’indica a continuació:

A) ESCOLA SANT BERNAT CALV O
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
EFECTES DEL 03/02/2014
*J. C., G.
Beneficiaris: 1 x 6,20 x 92 Total Subvenció = 570,40 €
TOTAL SUBVENCIO: 570,40 €
* L’efectivitat d’aquest ajut queda condicionat al fet
d’estar al corrent de pagament dels tributs
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municipals.

D) ESCOLA MIRAMAR
AJUT SENCER ( 6.20 € alumne/dia)
EFECTES 03/02/2014
B. F., M.
Beneficiaris: 1 x 6,20 x 92 Total Subvenció = 570,40 €
TOTALSUBVENCIO: 570,40 €

SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen, a
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 71 del vigent pressupost municipal.
ESCOLA

IMPORT

RC

Sant Bernat Calvo

570,40 €

1750

Miramar

570,40 €

1752

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a la direcció dels
centres escolars afectats .

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER PORTAR A
TERME EL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE L’HORT TERAPÈUTIC AIGÜES
VERDS, A L’ASSOCIACIÓ MENT I SALUT “LA MURALLA”.
Vista la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ MENT I SALUT “LA MURALLA”, en què
demana una col·laboració econòmica per poder desenvolupar el projecte d’Hort
Terapèutic Aigües Verds que es troba en territori de Vila-seca.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 600,00 € a l’ASSOCIACIÓ MENT I SALUT LA
“MURALLA” en concepte d’ajut per al desenvolupament del projecte de l’Hort Terapèutic
Aigües Verdes de Vila-seca, a càrrec de la partida 2014.14.2300.48000 AD 3674 del
vigent pressupost municipal .
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SEGON. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
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 com a màxim el 30 de juny de
2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa

•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
Així mateix, abans dels 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.
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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. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de juny de 2014.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria
de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat,
així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a ASSOCIACIO MENT I SALUT “LA MURALLA” i a la
Intervenció Municipal de Fons.

7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE COSTOS DELS DIFERENTS
SERVEIS SOCIALS PRESENTATS PEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS
CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE L’ANY 2013.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura el
repartiment desglossat corresponent al tercer trimestre de l’any 2013 dels diversos
serveis socials que presta l’esmentat consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de
març de 2009.
Vist que la renovació del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 22 d’abril de
2013 no ha estat denunciada per cap de les dues parts per la qual cosa queda renovat
per a l’any 2013, amb les mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de
despeses de 205.000 €.
Atenent que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta
d’autorització pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del tercer trimestre de l’any 2013 del repartiment
desglossat dels diferents serveis socials que presta el Consell Comarcal de Tarragonès:
Xarxa de serveis socials

39.409,01 €
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SAD dependència
SAD social
Transport adaptat
TOTAL

2.318,78 €
41,87 €
9.470,03 €
51.239,69 €

SEGON. Aprovar la validació d’aquesta liquidació a càrrec
2014.14.23000.48000 ADO 2516 del vigent pressupost municipal.

de

la

partida

TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.
7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013 en què es va
aprovar la concessió d’un ajut social per a atendre les despeses per l’adquisició d’unes
ulleres graduades a D. G. P., i vistos els justificants aportats, i atès 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 l’ajut per despeses
per l’adquisició d’unes ulleres graduades, a D. G. P., amb NIF 26165068S, per import de
300,00 €, a càrrec de la partida 2013 14 23000 48000 END 34600 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a OPTICA MUNTADA, Josep Muntada Hortet, amb NIF 39848146W.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LES VISITES MÈDIQUES DE
L’ASSOCIACIÓ GENT GRAN ESPLAI SANT ESTEVE, CORRESPONENT AL MES DE
DESEMBRE DE 2013.
Vista la sol·licitud presentada per la presidenta de l’Associació Gent Gran Esplai Sant
Esteve de Vila-seca, en què demana la concessió d’un ajut extraordinari per atendre el
pagament dels tiquets de visites mèdiques fora del municipi dels usuaris de l’Esplai
corresponent al mes de desembre de 2013, acompanyada dels justificants acreditatius de
la subvenció sol·licitada.
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De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, amb
caràcter excepcional, per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, que
dificultin la convocatòria pública.
Considerant que l’ajut sol·licitat té caràcter d’extraordinari i vis l’informe emès per
l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la
despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció extraordinària de 16,40 € a Associació Gent Gran
Esplai Sant Esteve, de Vila-seca per atendre les despeses de desplaçament de les visites
mèdiques dels usuaris de l’Esplai durant el mes de desembre de 2013, a càrrec de la
partida 2014.14.23000.48000 ADO 1609 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de les activitats sol·licitades.
2. 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.
3. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
TERCER. 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.
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QUART. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT CORRESPONENT A LES DESPESES
DERIVADES DEL SERVEI D’ATENCIÓ DE L’ESPLAI GENT GRAN DE LA PLANA DEL
4T TRIMESTRE DE L’ANY 2013.
Vist les factures presentades per la presidenta de l’Esplai de Gent Gran de la Plana que
corresponen a despeses derivades del servei d’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la
Plana, corresponent al quart trimestre de l’any 2013.
I vist l’informe de la Intervenció municipal, i atès 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 d’una subvenció
concedida a l’Esplai de Gent Gran de la Plana, amb NIF G55501399, en concepte de
pagament de despeses derivades de l’atenció a l’Esplai de Gent Gran de la Plana,
corresponent al quart trimestre de l’any 2013, aprovat per la Junta de Govern Local de 29
d’abril de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 452,37 € IVA inclòs, a
càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 O 35014 del vigent pressupost municipal i que
es farà efectiu directament a l’Esplai de Gent Gran de la Plana.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT CORRESPONENT AL CURS DE TALL I
CONFECCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PLANA DELS MESOS DE
NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2013.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns la Plana que
corresponent a les despeses de la professora que imparteix les classes de tall i confecció
al nucli urbà de la Plana, i atès 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 per l’Associació de Veïns la Plana com a
justificació del servei de professorat del curs de tall i confecció de la Plana corresponent
als mesos de novembre i desembre de 2013, aprovat per la Junta de Govern Local de
data 27 de maig de 2013.
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SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 944,00 € a càrrec de la
partida 2013 14 23000 48000 O 34601 del vigent pressupost municipal.
.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR CURS
ESCOLAR 2013/2014 A LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CORRESPONENT AL MES DE
DESEMBRE DE 2013.
Vista la relació de justificants presentats per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de menjador del
mes de desembre de 2013,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes de desembre
de 2013 i concedits per la Junta de Govern Local de data 2 i 30 de setembre de 2013 i 28
d’octubre, respectivament.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 13.562,95 € a càrrec de
la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal.
Relació ADORC 872
ESCOLA
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Miramar
La Canaleta
Mestral
Cal·lipolis
La Plana
TOTAL

IMPORT
3.386,85 €
3.186,80 €
2.405,44 €
590,66 €
2.020,90 €
690,20 €
1.282,10 €
13.562,95 €

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

GESTIO MENJADOR ESCOLAR

Antoni Torroja i Miret

AMPA de l’escola

NIF
G43125566

51

Sant Bernat Calvó

AMPA de l’escola

Miramar

Menjars de la Mediterrània

La Canaleta

Menjars de la Mediterrània

Mestral

Menjars de la Mediterrània

La Plana

AMPA de l’escola

Cal·lipolis

Agora Catering Sl

G43053651
B43683721
B43683721
B43683721
G43286707
B64209299

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

7.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ A CÀRITAS
PARROQUIAL DE VILA-SECA, CORRESPONENT A L’ANY 2013.
Vista la relació de justificants presentada per CARITAS PARROQUIAL de Vila-seca, en
concepte de funcionament ordinari i per activitats de lleure que es portaran a terme durant
l’any 2013, i atès 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 29 d’abril de 2013.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a CARITAS PARROQUIAL de Vilaseca, amb NIF R-4300001-G, per un import de 1.862,00 €, a càrrec de la partida 2013 14
23000 48000 O 34221 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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9è. TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Lloc: Vila-seca. Tarragona
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