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

DATA:
LLOC:
HORARI:

16 de gener de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,25 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES
REALITZADES ELS DIES 29 DE DESEMBRE DE 2016 I 9 DE GENER DE 2017.

Es dóna lectura de les actes de les sessions ordinàries realitzades els dies 29 de
desembre de 2016 i 9 de gener de 2017, que són aprovades per unanimitat.

2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DELS
SERVEIS DE SUPORT RELACIONATS AMB L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de suport relacionats amb l’administració electrònica.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa TECHNOLOGY 2
CLIENT, SL (NIF B63376826), per un import de 13.230 € (IVA exclòs).
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 allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei de
suport relacionats amb l’administració electrònica.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa TECHNOLOGY 2 CLIENT, SL (NIF B63376826), el
contracte del servei de suport relacionats amb l’administració electrònica, per un import
de 13.230 €, més 2778,30 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
16.008,30 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.49100.22706 (AD-417)
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
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realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2016001047), per import de 107.877,68 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
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Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700013), per import de 398,22 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
C) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2016001050), per import de 503.393,06 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA A LA LLAR MUNICIPAL D’INFANTS “ELS
FARTETS” DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres compreses en la construcció d’una tanca a la Llar
Municipal d’Infants “Els Fartets” de La Pineda, ja que es vol aconseguir més seguretat
enfront dels actes vandàlics i evitar la connexió visual entre el pati de la llar d’infants i el
solar posterior al pavelló.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Construcciones y
Reformas Jimaran SL per un import de 8.206,14 € (IVA exclòs).
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 allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposa formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
construcció d’una tanca a la Llar Municipal d’Infants “Els Fartets” de La Pineda.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL el contracte
d’obres per la construcció d’una tanca a la Llar Municipal d’Infants “Els Fartets” de La
Pineda per un import de 8.206,14 €, més 1.723,29 € en concepte del 21% d’IVA, la qual
cosa fa un total de 9.923,43 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15220.63900 ADRC-407
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ.
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Vist l’expedient tramitat per a sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona, dins del
Programa de Protecció de la Salut Pública per a seguretat a zones de bany (platges i
piscines), i concretament la referent a les despeses de l’any 2016.
Vist l’acord de la Diputació de Tarragona de data 15 de juliol de 2016, de concessió de
subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública, i concretament per a
seguretat a zones de bany (platges i piscines), mitjançant el qual es va concedir a
l’Ajuntament de Vila-seca la quantitat de 19.460,00 € per a seguretat a les platges.
Atès que s’han portat a terme els serveis objecte de l’esmentada subvenció, que s’ha de
justificar abans del 31 de març de 2017, i vista la proposa formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida per la Diputació de
Tarragona a l’Ajuntament de Vila-seca, per al Programa de Protecció de la Salut Pública
per a seguretat a zones de bany (platges i piscines), de l’anualitat de 2016, per import de
99.000,00 €.
SEGON TERCER.- Sol·licitar el pagament de la subvenció concedida per import de
19.460,00 € segons justificacions a presentar a la Diputació de Tarragona.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIES

PER

A) Vista la sol·licitud efectuada per H. S. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat FRANKFURT PREET del qual és
titular, situat a l'av Ramon d'Olzina, 89 local 9 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a H. S. llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via
pública de FRANKFURT PREET, situat a l'av Ramon d'Olzina, 89 local 9 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2016 i 28/02/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 272,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766593), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per LOS GALLEGOS, SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LOS
GALLEGOS del qual és titular, situat al c. de l’Estrella, 18 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a LOS GALLEGOS, SCP amb NIF J55588438 llicència per a la
instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via pública de BAR LOS GALLEGOS, situat al c. de
l’Estrella, 18 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2016 i 28/02/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 28,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766558), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
C) Vista la sol·licitud efectuada per H. S. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat PIZZERIA METRO
del qual és titular, situat a a l'av Alcalde Pere Molas, 3 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a H. S. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació d’ 2 taules i 8
cadires a la via pública de PIZZERIA METRO, situat a l'av Alcalde Pere Molas, 3 de Vilaseca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2016 i 28/02/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 272,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766587), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE
LA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR DE CEMENTIRI (ENTERRAMORTS) DE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local de 28-11-2016 va declarar l’existència de necessitats justificades
per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter laboral
temporal del lloc de treball d’auxiliar (enterramorts) del cementiri Municipal (Exp.
GOV/806/2016), el qual es considera prioritari per afectar el funcionament d’un servei
essencial declarat a tal efecte pel Ple en sessions de 30.10.2014 i 29.7.2016.
El citat acord de la Junta de Govern Local va aprovar les bases reguladores de la creació
d’una borsa de treball per efectuar nomenaments als efectes citats, i obrir la convocatòria
pública del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs lliure amb entrevista, amb
respecte dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
La publicitat de procediment selectiu es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 230
de 2-12-16, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la web municipal i a la Seu Electrònica
(oferta d’ocupació) a partir del mateix dia.
S’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció esmentat.
Atesa l’Acta de data 10-1-2017 del Tribunal qualificador de les proves selectives del citat
procés, que determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel que es
procedirà a la crida dels candidats que han superat el procés.
Atès que l’art. 20.Dos LPGE 2016 (complementat per l’article 3.2 del RDL 20/2011, de 30
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la
correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins,
llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 2017, aprovada pel Ple en sessió
de 25-11-2016 (edicte aprovació definitiva BOPT núm. 246, de 29-12-16) hi figura
consignada una plaça d’auxiliar de cementiri (enterramorts), amb les dotacions
pressupostàries corresponents (ID 112).
Atès que l’aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal interí forma
part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

8

PRIMER. Aprovar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador del procediment
de selecció de la borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball vacant
d’enterramorts del cementiri Municipal de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Vila-seca, que ha superat les proves selectives referides, classificats per ordre descendent
conforme la puntuació final obtinguda, que és la següent:

COGNOMS I NOM

Carlos B. R.
José Maria G. D.
Francisco G. P.
Ivan A. A.

Entrevista

Experiència

Màxim 10

Màxim 10

7
5
8

6,2
0
0

TOTAL PUNTS

13,20
NO PRESENTAT
5
22,40

SEGON. Aprovar la contractació, com a enterramorts del cementiri Municipal (Grup A-P),
del Sr. I. A. A., per a ocupar el lloc de treball ID 112, provinent de la borsa de treball
constituïda el 10-1-17 pel tribunal qualificador del procés selectiu convocat per la Junta de
Govern Local en sessió de 28-11-2016, per ser el candidat a qui, segons l’odre de la crida,
li correspon la seva designació, deixant-ne constància de tot plegat en l’expedient.
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa l’Àrea
funcional de Serveis Públics i Logístics, fent constar que, en cap cas, la persona que es
contracti passarà a formar part de la plantilla de personal de l’Ajuntament. El període de
contractació serà des del 17 de gener de 2017 i serà vigent fins que la plaça es proveeixi
definitivament de forma reglamentària. S’estableix, a proposta de l’òrgan de selecció (a
l’empara de la base 7a de les reguladores del procés) un període de prova de 6 mesos.
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QUART. Autoritzar les despeses pertinents a l’exercici 2017 per un import màxim de
17.249,12 euros (nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les partides
corresponents del pressupost vigent (13.32000.13000, 13.32000.13002 i 15.92000.13001)
de conformitat amb l’informe emès pel Departament de Governació i Règim Intern de data
11-1-2017, i respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del seu capítol I,
d’acord amb l’informe del responsable de l’Àrea de Governació i els límits i quanties
establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.
CINQUÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de
l’Ajuntament, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret
214/1990.
SISÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en desenvolupament
del present acord.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2016.

A) Vista la relació que consta a l’expedient amb data 25 de novembre de 2016, on hi
figuren les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades han
sol·licitat el pagament de la subvenció i han 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 una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 25.500 euros.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 25.500 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
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14.24100.47000 (Relació O-201600001041) del vigent pressupost municipal i, deixar
sense efecte la part de subvenció no justificada
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
B) Vista la relació que consta a l’expedient amb data 24 de novembre de 2016, on hi
figuren les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades han
sol·licitat el pagament de la subvenció i han 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 una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 33.000 euros.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 33.000 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
14.24100.47000 (Relació O-201600001042) del vigent pressupost municipal i, deixar
sense efecte la part de subvenció no justificada
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
TOTALITAT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI.

A) Ates que la Junta de Govern Local en data 30 de maig de 2016 va aprovar la
concessió d’una subvenció a l’Associació la Tramoia de Vila-seca per un import de
3.000,-€ pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2016.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació la Tramoia de Vila-seca
corresponents al funcionament de l’entitat durant l’exercici 2016.
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Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació la Tramoia de Vila-seca
per un import de 3.202.10.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local en data 30 de maig de 2016.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 3.000,00.-€ corresponents
al 100% de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33008.48900 (O-30700) del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Ates que la Junta de Govern Local en data 30 de maig de 2016 va aprovar la
concessió d’una subvenció a l’Associació El Centru de Vila-seca per un import de 2.700,€ per la organització i realització de les activitats i funcionament ordinari de l’entitat de
2016.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació El Centru de Vila-seca
corresponents a l’organització i realització de les activitats i funcionament ordinàri de
l’entitat de 2016.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació El Centru (Societat
Joventut Catòlica) de Vila-seca per un import de 2,733,30-€ com a justificació de la
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 30 de maig de 2016.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 2.700,00.-€ corresponents a
la subvenció, a càrrec de la partida 14.33003.48900 (O-30701) del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’UN AJUT DE LLOGUER.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S. G. acompanyada de la documentació
necessària per procedir al pagament de l’ajut de lloguer concedit per acord de Junta de
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Govern Local de data 26 de setembre de 2016, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat
PRIMER. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 250,00 € a
càrrec de la partida 2016 14 23100 48000 END 31046 del vigent pressupost municipal. .
SEGON. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat a l’apartat anterior en favor del
Sr. J. L. C.T.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.01.24 14:12:17 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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