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

DATA:
LLOC:
HORARI:

3 d’abril de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,35 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Pere Segura Xatruch

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 27 DE MARÇ DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 27 de març 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 PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ADEQUACIÓ DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A L’ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS).
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei d'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de
Vila-seca, a l'Esquema Nacional de Seguretat.
Vist que s’han sol·licitat quatre propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa GOVERTIS
ADVISORY SERVICES, S.L (NIF B97637151), per un import de 9.000 €, més 1.890 € en
concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 10.890 € IVA inclòs.
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 del departament d’informàtica, l’informe jurídic,
l’informe de la Intervenció Municipal, i la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei
d'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Vila-seca, a l'Esquema
Nacional de Seguretat.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L (NIF
B97637151),
el contracte del servei d'adequació dels sistemes d'informació de
l'Ajuntament de Vila-seca, a l'Esquema Nacional de Seguretat, per un import de 9.000 €,
més 1.890 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 10.890 € IVA inclòs,
atès que compleix amb escreix els requeriments expressats en el “Plec de prescripcions
tècniques per a la contractació dels serveis d’adequació dels sistemes d’informació de
l’Ajuntament de Vila-seca a l’Esquema Nacional de Seguretat”.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.49100.22706 (AD-7028)
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 DIVERSES RELACIONS DE FACTURES.
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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
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-2017000213), per import de 48.444,87 €, 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
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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-2017000222), per import de 155.239,82 €, 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.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES COMPLEMENTÀRIES PER
LA REHABILITACIÓ INTERIOR I COBRIMENT DE LA PISTA EXTERIOR ANNEXA AL
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILA-SECA.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, es va
adjudicar el contracte de les obres contingudes en el projecte de rehabilitació interior i
cobriment de la pista exterior annexa del pavelló municipal d’esports de Vila-seca a
l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA, pel preu de 741.680,00 € (sense IVA),
mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris de valoració i amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2016.13.34200.61901 (D-4893) del pressupost municipal.
Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2017, es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de les obres complementàries del projecte de rehabilitació interior i cobriment
de la pista exterior annexa del pavelló municipal d’esports de Vila-seca amb una despesa
de 131.125,22 € import net, 27.536,30 € en concepte d’IVA, que fan un total de
158.661,52 € (IVA inclòs), a càrrec de la corresponent aplicació pressupostària del
pressupost municipal.
Atès que, es va atorgar a l’empresa adjudicatària de les obres del projecte principal,
CARBONELL FIGUERAS, SA, un termini d’audiència de 3 dies hàbils perquè manifestés
l’acceptació dels preus de les unitats d’obra fixats per aquest Ajuntament de Vila-seca, ja
que les modificacions suposen la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte
inicial, i mitjançant escrit presentat en data 13 de març de 2017 (RE 2013), l’adjudicatari
de les obres ha manifestat la seva conformitat als preus establerts.
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Atès que l’article 171 b) del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, fixa el procediment negociat sense
publicitat per adjudicar les obres complementàries que no figurin ni en el projecte ni en el
contracte, però que a causa d’una circumstància imprevista, passin a ser necessàries per
executar l’obra, tal com estava descrita en el projecte o en el contracte sense modificarla, i l’execució de les quals es confiï al contractista de l’obra principal, d’acord amb els
preus que regeixen el contracte primitiu, o que si s’escau, es fixin contradictòriament i
sempre que l’import acumulat de les obres complementàries no superi el 50% de l’import
primitiu del contracte i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA, amb NIF A43017037,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte de les obres compreses a
la Memòria d’obres complementàries del projecte de rehabilitació interior i cobriment de la
pista exterior annexa del pavelló municipal d’esports de Vila-seca, en aplicació de l’article
171 b) del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, per un import de 131.125,22 € i
27.536,30 € en concepte d’IVA, que fan un total de 158.661,52 € (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2017.13.34200.61901 (D-7734) del pressupost municipal.
SEGON.- Condicionar la present adjudicació a la comprovació que l’empresa
CARBONELL FIGUERAS, SA constitueixi una garantia addicional per un import de
6.556,26 €, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic
TERCER.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SOTERRAMENT DE DIVERSES LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ EN DIFERENTS
CARRERS DEL MUNICIPI.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres de soterrament de diverses línies compreses en diferents
carrers del municipi de Vila-seca, ja que així es podran realitzar noves connexions als
habitatges existents.
Vista la única proposta presentada per Endesa Distribución Elèctrica SLU, donada
l’especificitat dels treballs a executar, per un import de 23.373,07 € (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
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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 la
proposta 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
soterrament de diverses línees de baixa tensió de diferents carrers del municipi de Vilaseca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU el contracte d’obres
de soterrament de diverses línees de baixa tensió en diferents carrers del municipi de
Vila-seca, per un import de 23.373,07 €, més 4.908,34 € en concepte del 21% d’IVA, la
qual cosa fa un total de 28.281,41 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC-7021
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR LA INADMISSIÓ D’UN RECURS DE
REPOSICIÓ.
Vist l’expedient tramitat amb el núm. 386/2016, a instància del Sr. E. H. M., sol·licitant la
llicència municipal per a les obres de reforma del local per canvi d’us al carrer Isaac
Albéniz, 2 de La Pineda, en el qual mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data
5 de desembre de 2016, es va denegar la seva sol·licitud de transformar-lo en un
habitatge.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions als expedientats en temps i forma.
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament de Vila-seca en data 24 de febrer de 2017
(RE 1482) pel representant del sol·licitant, en que manifesta presentar al·legacions contra
l’Acord de la Junta de Govern Local de denegació de la sol·licitud, notificat a l’interessat
en data 16 de gener de 2017, i que, pel seu contingut (exposa els motius d’oposició a
l’acord de denegació) ha de ser considerat escrit d’interposició de recurs de reposició, tal i
com ja se li va indicar en el peu de recurs de la resolució recorreguda i com prescriu
l’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques:
“ El error o l’absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la
seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu veritable caràcter.”
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I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar la inadmissió del recurs de reposició presentat pel representant del
Sr. E. H. M., atès que ha estat interposat fora de termini, ja que l’Acord objecte de recurs
va ser notificat al recurrent en data 16 de gener de 2017, i l’escrit pel qual s’interposa el
recurs de reposició es va presentar a l’Ajuntament de Vila-seca en data 24 de febrer de
2017 (RE 1482), és a dir, quan ja havia transcorregut el termini d’un mes que per a la
interposició del recurs de reposició estableix l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DE PROMOCIONES NAVALL MEDITERRANI SL DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LA REHABILITACIÓ D’UN MAGATZEM EXISTENT A LA PLANTA
BAIXA D’UN HABITATGE SITUAT AL C. SANT JOSEP, NÚM. 33-35 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Promociones Navall Mediterrani SL de llicència municipal per la
rehabilitació d’un habitatge situat al c. Sant Josep, 33-35 de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, I vista la proposta formulada per la Regidoria
de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Promociones Navall Mediterrani SL, la llicència municipal d’obres
818/16 per la rehabilitació d’un magatzem existent a la planta baixa d’un habitatge situat
al c. Sant Josep, núm. 33-35 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 sis mesos i acabades en el
termini de divuit mesos des del seu començament, 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.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
9a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
10a.- 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. 767270 61 de data 27.03.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.479,20 €
619,80 €

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

3.099,00 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 619,80 € 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.
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4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE
DIVERSOS LOCALS COMERCIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL ANNEXOS AL
PARC AQUÀTIC.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 6 de febrer de 2017 es va
aprovar iniciar l’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert de la
constitució d’una concessió administrativa sobre diversos locals comercials de titularitat
municipal annexes al Parc Aquàtic, situats al passeig Pau Casals, a la Pineda, identificats
en l’informe de l’arquitecte municipal que consta en l’expedient amb els números 1 a 39,
amb excepció del número 15, reservat per a l’ús municipal.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació de la
concessió d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants 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 el plec de clàusules administratives particulars que regulen
aquesta licitació.
Vist que per part de l’empresa RUBENS SL s’ha presentat la documentació requerida en
el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa RUBENS SL, el contracte per a l’explotació unitària, en
règim de concessió demanial, dels locals comercials de titularitat municipal annexes al Parc
Aquàtic, situats al passeig Pau Casals, a la Pineda, amb els números 1 a 39, amb excepció
del número 15, reservat per a l’ús municipal, d’acord amb la proposta presentada pel preu
anual de 485.000,00 € (sense IVA), i una durada de 4 anys, mitjançant, procediment obert i
ordinari, amb subjecció als plecs de clàusules aprovats.
SEGON.- Acceptar la documentació d’acord amb la clàusula vint-i-quatrena del plec de
clàusules administratives particulars, de la documentació justificativa de trobar-se al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el justificat
del pagament dels anuncis de licitació, l’aportació del certificat acreditatiu de la contractació
d’una pòlissa d’assegurances, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un import
total de 67.565,19 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Fixar el proper dia 4 d’abril de 2017, com a data per a la signatura del contracte,
d’acord amb el que estableix la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars que
ha regit la contractació.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució als licitadors i a la Intervenció Municipal.
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4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
TEMPORAL.
Vista la llicència d’ocupació temporal concedida mitjançant acord de la Junta de Govern
Local en sessió realitzada el dia 4 de juny de 2014, a VODAFONE ESPAÑA SAU per a
l’ocupació temporal de una superfície de 40 m2 de part de la finca de propietat municipal
següent, per tal d’instal·lar una estació base de telefonia mòbil:
“DESCRIPCIÓ: Finca núm. ST.0 de forma irregular, resultant de la reparcel·lació del
Polígon 1 del Pla parcial industrial L’Alba, del municipi de Vila-seca de 1.931 m2.
TÍTOL: Adjudicació de finca destinada a domini i ús públic en virtut de les cessions
obligatòries i gratuïtes que provenen de l’ordenació del Pla parcial industrial L’Alba”.
Vist l’acord de a Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 30 de desembre de
2014, de modificació de la llicència d’ocupació temporal concedida a Vodafone España
SAU, atès que la superfície a ocupar per la instal·lació esmentada era de 153 m2 segons
projecte presentat.
Vist l’escrit presentat per Vodafone en data 13 de setembre actual, on indica que la
superfície total ocupada ha estat de 39 m2 i sol·licita la modificació de la llicència
d’ocupació temporal i l’actualització de la taxa a satisfer per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic, d’acord amb les vigents Ordenances Fiscals, i
vist l’informe emès al respecte pels Serveis tècnics municipals indicant que la superfície
real ocupada per Vodafone és de 43,62 m2.
Atès que l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria estableix
que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per
compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat en
les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
Atès que les prestacions patrimonials que estableixin els ens locals per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local té la consideració de taxa,
segons es desprèn de l’article 20.1a) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Atès que per acord de data 20 d’abril de 2016 es va aprovar la liquidació 704279 per a
l’ocupació de 153 m2 per a l’any 2016 per a la instal·lació d’una estació base de telefonia
mòbil.
Vist que consten pendent d’ingrés les ocupacions per a la estació de telefonia mòbil
corresponents als exercicis 2016 i 2017.
Vistos els informes que consten a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- Estimar parcialment la sol·licitud presentada per VODAFONE ESPAÑA SAU
en relació a la superfície realment ocupada, i per tant modificar la llicència d’ocupació
temporal concedida a VODAFONE ESPAÑA, SAU, per acord de la Junta de Govern
Local de data 4 de juny de 2014, i modificada en data 30 de desembre de 2014, en el
sentit que la superfície autoritzada és de 43,62 m2.
SEGON.- Aprovar la rectificació per l’any 2014, de les liquidacions núm. 639222 i 668336
per a l’ocupació de 43,62 m2 per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil per
un import definitiu total de 8.142,40 €.
TERCER.- Desestimar la resta de les peticions contingudes a l’escrit presentat per
Vodafone en data 13 de setembre passat, al ser d’aplicació l’ordenança Fiscal núm. 20
“TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC”.
QUART.- Aprovar la liquidació rectificativa per l’any 2016, núm. 766988 per a l’ocupació
de 43,62 m2 per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil per un import total
de 13.958,40 € i anul.lar la liquidació núm. 704279.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació per l’any 2017, núm. 766989 per a l’ocupació de 43,62 m2
per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil per un import total de 13.958,40
€.
SISÈ.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts de les liquidacions de l’any 2014 per un
import de 20.417,60 € d’acord amb el següent detall:
Import total liquidacions pagades any
2014
Import liquidació rectificada any 2014
Import ingressos indeguts

28.560,00€
8.142,40€
20.417,60€

SETÈ.- Aprovar la compensació de les liquidacions pendents de cobrament a nom de
VODAFONE ESPAÑA SAU amb la devolució d’ingressos indeguts a favor dels mateixos,
per un import de 20.417,60€, d’acord amb l’acordat als punts anteriors i amb el següent
detall:
Any

Núm.
Liquidació

2016 766988

2017 766989

Concepte

OVP Estació
telefonia
mòbil any
2016
OVP Estació
telefonia

Liquidacions
Pendents
13.958,40€

13.958,40€

Import a
compensar

Import
Pendent
d’ingrés
13.958,40€
0,00€

6.459,20€

7.499,20€
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mòbil any
2017
27.916,80€
20.417,60€
TOTAL
VUITÈ.- Notificar a l’interessat i a la Intervenció Municipal.

7.499,20€

4.7 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC MAS BACH.

Vista la modificació del Pla Especial Urbanístic Mas Bach, situat al polígon 36 parcel.la
42 presentat per BODEGAS J.M. BACH I FILLS SL.
Vist que l’objecte de la sol·licitud presentada és la modificació d’aquest planejament
derivat, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
(CTUT) en la sessió de data 30 d’octubre de 2008, amb els objectius de donar per
consolidades algunes de les edificacions que es preveien al pla especial i que s’han
construït al llarg d’aquests últims anys, i principalment preveure la modificació de la
situació i característiques d’altres construccions ja previstes en aquell mateix pla especial,
i que a data d’avui no s’han consolidat.
Atès que aquestes modificacions es proposen sense alterar els paràmetres urbanístics
principals establerts en el pla especial vigent, com són el sostre màxim admissible,
l’ocupació màxima, els usos admesos, etc. Per aquesta raó no es preveu la modificació
de la Normativa vigent, i aquest document es limita a reubicar els gàlibs d’algunes de les
edificacions del pla especial de 2009 que no s’han arribat a edificar.
Vistos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics municipals, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic Mas Bach, situat al polígon 36
parcel.la 42 presentat per BODEGAS J.M. BACH I FILLS SL, amb les següents
condicions:
1. Abans de l’aprovació definitiva s’haurà de presentar la garantia equivalent al 12%
del cost de les obres d’urbanització previstes en la documentació presentada.
SEGON Sotmetre aquest Pla Especial Urbanístic a informació pública durant el termini
d’un mes de conformitat amb allò establert als articles 85 i 96 del DL 1/2010 de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la publicació d’un anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a un diari de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal (art. 23.1 b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
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s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme). També se’n farà la publicitat telemàtica
mitjançant la publicació en la pàgina web: http://seuelectronica.vila-seca.cat/
TERCER. Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe dels
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals tenen un termini
d’un mes per emetre’l, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 del
DL 1/2010 de 3 d’agost).

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

Vista la sol·licitud efectuada per R. E. M. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat de bar al c. Josep Anselm Clavé, 9, local 1, vistos els informes emesos al respecte.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat 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.Donar conformitat a la comunicació efectuada per R. E. M., d’inici d’activitat
per canvi de nom de bar al c. Josep Anselm Clavé, 9, local 1, anterior titular J. R. F. D.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766666), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès és de 20 persones.

QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per S. R. V. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat EL RINCON DEL TAPEO del qual
és titular, situat a la pl. Miquel Martí i Pol, 1 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
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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 S. R. V. llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via
pública de EL RINCON DEL TAPEO, situat a l'av Alcalde Pere Molas, 3 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767248), 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.
B) 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 PIZZERIA METRO del qual és
titular, situat 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. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via
pública de PIZZERIA METRO, situat a l'av Alcalde Pere Molas, 3 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767281), 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 G. A. M. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR RESTAURANT SPAGUETTI
HOUSE del qual és titular, situat al cr Josep M Folch i Torres, 4 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:
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PRIMER.Concedir a G. A. M. llicència per a la instal·lació de 12 taules i 48 cadires a la
via pública de BAR RESTAURANT SPAGUETTI HOUSE, situat al cr Josep M Folch i
Torres, 4 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 2.448,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767193), 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.
D) Vista la sol·licitud efectuada per J. C. O. R. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat FLECA & CAFE del qual és titular,
situat al cr de Requet de Félix, 34 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 J. C. O. R. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a
la via pública de FLECA & CAFE, situat al cr de Requet de Félix, 34 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 475,20 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767254), 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.
E) Vista la sol·licitud efectuada per E. M. P. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar Vicente del qual és titular,
situat al cr de Sant Joan, 13 de la Plana, 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 E. M. P. G. llicència per a la instal·lació de 8 taules i 32 cadires a
la via pública de Bar Vicente, situat al cr de Sant Joan, 13 de la Plana.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 153,60 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767242), 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.
F) Vista la sol·licitud efectuada per Z.S. en què demana llicència per la instal·lació de taules
i cadires a la via pública de l’establiment anomenat MESON DEL CESAR del qual és titular,
situat a l’av. Ramón d'Olzina, 1 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 Z. S. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via
pública de MESON DEL CESAR, situat a l’av. Ramón d'Olzina, 1 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767247), 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.
G) Vista la sol·licitud efectuada per MANHATTAN SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat MANHATTAN del
qual és titular, situat a l’av. de Ramon d'Olzina, 42 local 4 edf. Estel 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 MANHATTAN SCP llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12
cadires a la via pública de MANHATTAN, situat a l’av. de Ramon d'Olzina, 42 local 4 edf.
Estel de Vila-seca.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 612,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767228), 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.
H) Vista la sol·licitud efectuada per X. J. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR AITADA del
qual és titular, situat a al cr de la Riera, 82 local 2 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 X. J. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8
cadires a la via pública de BAR AITADA, situat al cr de la Riera, 82 local 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 158,40€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767227), 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.
I) Vista la sol·licitud efectuada per RESTAURACION Y CATERING LA VILA SL en què
demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment
anomenat BAR RESTAURANT MELVIN del qual és titular, situat a l'av Alcalde Pere Molas,
6 local 2 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 RESTAURACION Y CATERING LA VILA SL llicència per a la
instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via pública de BAR RESTAURANT MELVIN, situat a
l'av Alcalde Pere Molas, 6 local 2 de Vila-seca.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017 i per la temporada d’hivern compresa entre 01/11/2017 al
28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 2.040,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767125), 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.
J) Vista la sol·licitud efectuada per A. M. M. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR “DEL DUENDE” del qual és
titular, situat Al c/ de l'Heura local 8 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 A. M. M. llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a la
via pública de BAR “DEL DUENDE”, situat Al c/ de l'Heura local 8 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 396,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767222), 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.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ENCÀRREC DE FUNCIONS ADDICIONALS A UN
TREBALLADOR MUNICIPAL.

En data 23 de març de 2017 del Regidor delegat de Recursos Humans, Organització i
Règim Interior de l’Ajuntament de Vila-seca informa sobre la necessitat de planificar la
coordinació, a nivell administratiu i directiu, de les àrees de Formació i Ocupació i Serveis
Socials, les quals son els eixos fonamentals i prioritaris de l’acció municipal en el
desenvolupament del conveni de delegació de competències i de col·laboració aprovat
entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal de Tarragonès en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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Atès l’informe jurídic favorable sobre la idoneïtat de la proposta, la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Atesa la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, Organització i Règim Interior
de l’Ajuntament, relativa a l’adequació del perfil professional i nivell de qualificació de la
persona proposada per assumir l’acumulació de la funció coordinadora de les àrees
descrites, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Encomanar al Sr. D. C. R. (ID 88) les funcions addicionals pròpies de
coordinació tècnica de l’Àrea de Serveis Socials, que compartirà amb la seva
responsabilitat actual, com a cap de l’Àrea de Formació i Ocupació, amb una major
dedicació i responsabilitat, amb efectes de l’1 d’abril de 2017.
SEGON. Retribuir l’exercici d’aquestes funcions addicionals, amb efectes del dia 1 d’abril
de 2017, amb un complement de lloc de treball en concepte de major dedicació i
responsabilitat per import de 690 euros bruts mensuals, amb càrrec de la partida 1424100-13002, a partir de l’1 d’abril del 2017 i mentre desenvolupi les esmentades
tasques, sens perjudici de la regularització estructural de la RLT pel 2018.
TERCER. Notificar aquesta resolució la Intervenció Municipal de Fons , a la persona
interessada i a les regidories de Benestar Social i Polítiques d´Igualtat i de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA
SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2013, I APROVAR UNA DEVOLUCIÓ.
Vista la resolució de data 3 de desembre de 2013, emesa pel director del Servei
d’Ocupació de Catalunya. En que es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 50.091,48 euros, pel desenvolupament del programa MIXT
Treball i Formació adreçat a 6 persones aturades de 30 anys o més (expedient núm.
2013/PANO/SPO/0049).
Atès que en data 13 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la justificació
econòmica d’aquesta subvenció i el reintegrament de 1.673,49 euros al Servei
d’Ocupació de Catalunya en concepte de despeses no justificades.
Vist que en data 13 de juliol de 2016, el Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant
resolució requereix el reintegrament parcial de la subvenció atorgada, per un import de
1.981,85 euros.

19

Atès que l’Ajuntament de Vila-seca amb data 26 de juliol de 2016, notifica al SOC que en
data 18 de maig de 2015 va realitzar un ingrés per transferència bancària d’un import total
de 1.673,49 euros em concepte de romanents cobrats i no gastats d’aquesta subvenció i,
sol·licita una modificació d’aquesta resolució.
Vist que en data 20 de febrer de 2017, el Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant
resolució final de revocació, amb un import justificat correctament de 38.091.33 euros,
s’accepten les al·legacions presentades i declara l’obligació de l’Ajuntament de Vila-seca
de reintegrar a la Generalitat de Catalunya la quantitat de 308,36 euros més els
interessos legals en la quantia de 6,08 euros.
A la vista de tots aquests antecedents, 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.- Aprovar la modificació de la justificació econòmica de la subvenció, amb una
despesa justificada acceptada de 38.091.33 euros i, renunciar a 12.000,15 euros que no
s’han gastat d’acord amb el desenvolupament real del programa.
SEGON.- Reintegrar al Servei d’Ocupació de Catalunya la quantitat de 314,44 euros, que
correspon a 308,36 euros percebuts indegudament més els interessos legals en la
quantia de 6,08 euros.
TERCER.- Aquest reintegrament s’haurà de fer al compte restringit del Servei d’Ocupació
de Catalunya núm. 2100 1183 35 0200135636, IBAN: ES3521001183350200135636.
QUART.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
6.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA
SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROGRAMA ATURATS DE LLARGA DURADA.
Vista la resolució de data 12 de desembre de 2012, emesa per la directora de Programes
del Servei d’Ocupació de Catalunya. En que es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 141.900,00 euros, pel desenvolupament del programa
Aturats de Llarga Durada adreçat a 40 persones aturades (expedient núm.
ALLD/2012/0030).
Atès que en data 30 de maig de 2014 i d’acord amb l’Ordre EMO/313/2012, de 9
d’octubre, l’entitat promotora va acreditar la correcta realització de les accions objecte de
subvenció així com l’aplicació dels fons rebuts amb la presentació de la documentació
econòmica davant el Servei d’Ocupació de Catalunya
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Vist l’expedient de tancament del programa, amb la documentació tècnica i econòmica,
on s’han produït una diferència de 33.595,23 euros entre l’import atorgat i les despeses
reals. Aquesta diferència es justifica perquè el cos real de la formació realitzada va ser de
39.704,77 euros i la promoció a les empreses per un import de 2.500,00 euros ja estava
realitzada abans de l’inici del projecte.
Atès que en data 1 de desembre de 2013 es va fer efectiu un ingrés de 127.710,00 euros
(90% de la subvenció atorgada) per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Atès que l’import a retornar es de 19.405,23 euros, diferència entre la quantitat
ingressada de 127.710,00 euros i la quantitat justificada de 108.304.77 euros.
Vist que en data 28 de febrer de 2017, el Servei d’Ocupació de Catalunya, ens comunica
que per tal de fer efectiva la justificació econòmica i el tancament de l’expedient, cal
aportar el certificat de justificació econòmica i la declaració de renúncia expressa.
A la vista de tots aquests antecedents, 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.- Aprovar la justificació econòmica de la subvenció, amb una despesa justificada
acceptada de 108.304.77 euros i, renunciar a 33.595,23 euros que no s’han gastat
d’acord amb el desenvolupament real del programa.
SEGON.- Reintegrar al Servei d’Ocupació de Catalunya la quantitat de 19.405,23 euros,
que correspon a les despeses no justificades del Programa Aturats de Llarga Durada,
diferència entre la quantitat ingressada de 127.710,00 euros i la quantitat justificada de
108.304.77 euros.
TERCER. Aquest reintegrament s’haurà de fer al compte restringit del Servei d’Ocupació
de Catalunya núm. 2100 1183 35 0200135636, IBAN: ES3521001183350200135636, una
vegada hagi validat i tancat aquesta justificació econòmica.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització d’aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
PROGRAMADES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2017.
Vist que a Vila-seca la celebració de Sant Jordi és una tradició arrelada, amb
l’organització de diverses activitats i actuacions, així com els espais per les parades de
llibres i roses, des de la regidoria de Cultura s’ha elaborat un programa d’activitats pensat
en la promoció i coneixement de les tradicions de Sant Jordi.
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Vista la proposta per realitzar un projecte en l’àmbit de les escultures efímeres amb
llibres, a realitzar durant els actes de la diada de Sant Jordi en col·laboració de l’Escola
d’Art i Disseny de Tarragona per realitzar conjuntament aquest projecte.
Atesa la necessitat la necessitat d’aprovar les bases especifiques del II Concurs
d’escultures amb llibres de l’Ajuntament de Vila-seca amb la col·laboració de l’Escola
d’Art i Disseny de Tarragona i la previsió de despeses per fer front als premis.
Atesa la voluntat de la regidoria de cultura de crear espais d’ornamentació floral com a
com a element distintiu de la diada de Sant Jordi en col·laboració amb l’Escola d’Art i
Disseny de Reus.
Vist el detall d’activitats a realitzar i el seu pressupost, vist els informes de consignació
pressupostària signat per l’Interventor 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 realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a
Vila-seca els dies, 17 i 30 d’abril de 2017.
SEGON.- Autoritzar la realització del II Concurs d’escultures amb llibres de l’Ajuntament
de Vila-seca i aprovar bases especifiques del concurs.
TERCER.- Autoritzar una despesa per import de 21.207,72.-€ (IVA inclòs) per a la
contractació dels diferents serveis i fer front als premis segons el detall que figura a
l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33000 22609 A-8308 del pressupost per a
l’exercici de 2017.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS SUBVENCIONS I
BESTRETES DE LA MATEIXA A DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI
PER A L’ANY 2017.
A) Vista la sol·licitud del Club Bàsquet Vila-seca que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016- 2017 , així
com una bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses
inicials de l’entitat.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-073* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Bàsquet Vila-seca una subvenció de 34.500,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017 amb càrrec a la
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partida 14.34103.48900 (Subvenció al Club Bàsquet Vila-seca), aprovació subvenció AD
201700004874 i bestreta del 80% de la subvenció O 201700004875 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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2016-2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2016 fins el 31/07/2017 de funcionament ordinari com a màxim el 30 de
novembre de 2017, 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.
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.
TERCER.- Concedir al Club Bàsquet Vila-seca una bestreta del 80% de la subvenció
concedida pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017, per un
import de 27.600,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de
funcionament de l’Entitat.

23

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.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la sol·licitud del Club Futbol Vila-seca que demana la concessió d’una subvenció
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016- 2017 , així com una
bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses inicials de
l’entitat.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-074* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Futbol Vila-seca una subvenció de 34.500,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017 amb càrrec a la
partida 14.34107.48900 (Subvenció al Club Futbol Vila-seca), aprovació subvenció AD
201700004870 i bestreta del 80% de la subvenció O 201700004871 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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2016-2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2016 fins el 31/07/2017 de funcionament ordinari com a màxim el 30 de
novembre de 2017, 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
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6.

7.

8.

9.

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.

TERCER.- Concedir al Club Futbol Vila-seca una bestreta del 80% de la subvenció
concedida pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017, per un
import de 27.600,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de
funcionament de l’Entitat.
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 als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vista la sol·licitud del Club Hoquei Vila-seca que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016- 2017 , així
com una bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses
inicials de l’entitat.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-075* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Hoquei Vila-seca una subvenció de 36.000,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017 amb càrrec a la
partida 14.34106.48900 (Subvenció al Club Hoquei Vila-seca), aprovació subvenció AD
201700004872 i bestreta del 80% de la subvenció O 201700004873 del vigent
pressupost municipal.
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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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2016-2017
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2016 fins el 31/07/2017 de funcionament ordinari com a màxim el 30 de
novembre de 2017, 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.
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.
TERCER.- Concedir al Club Hoquei Vila-seca una bestreta del 80% de la subvenció
concedida pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017, per un
import de 28.800,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de
funcionament de l’Entitat.
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
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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 als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Vista la sol·licitud del Club Esportiu Mountain Trail Vila-seca que demana la concessió
d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 , així
com una bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses
inicials de l’entitat.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-076* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Esportiu Mountain Trail Vila-seca una subvenció de
2.500,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017
amb càrrec a la partida 14.34119.48900 (Subvenció al Club Esportiu Mountain Trail Vilaseca), aprovació subvenció AD 201700004876 i bestreta del 80% de la subvenció O
201700004877 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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2016 fins el 31/07/2017 de funcionament ordinari com a màxim el 30 de
novembre de 2017, 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.
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6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 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.
TERCER.- Concedir al Club Esportiu Mountain Trail Vila-seca una bestreta del 80% de la
subvenció concedida pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017, per
un import de 2.000,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de
funcionament de l’Entitat.
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 als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

E) Vista la sol·licitud del Club Petanca La Plana que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 , així com una
bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses inicials de
l’entitat.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-086* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Petanca La Plana una subvenció de 1.500,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 amb càrrec a la partida
14.34109.48900 (Subvenció al Club Petanca La Plana), aprovació subvenció AD
201700005146 i bestreta del 80% de la subvenció O 201700005153 del vigent pressupost
municipal.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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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 la
temporada 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 30 de novembre de 2017, 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.
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.
TERCER.- Concedir al Club Petanca La Plana una bestreta del 80% de la subvenció
concedida pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017, per un import
de 1.200,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de funcionament de
l’Entitat.
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.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

29

F) Vista la sol·licitud del Club Petanca Vila-seca, que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 , així com una
bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses inicials de
l’entitat.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-087* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Petanca Vila-seca una subvenció de 1.250,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 amb càrrec a la partida
14.34110.48900 (Subvenció al Club Petanca Vila-seca), aprovació subvenció AD
201700005152 i bestreta del 80% de la subvenció O 201700005154 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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 30 de novembre de 2017, 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.
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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.
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.
TERCER.- Concedir al Club Petanca Vila-seca una bestreta del 80% de la subvenció
concedida pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017, per un import
de 1.000,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de funcionament de
l’Entitat.
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.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
RADIO CLUB DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació Radio Club de Vila-seca que demana la concessió
d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017 i vist l’informe de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i i vist el dictamen
emès per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Radio Club de Vila-seca una subvenció de 700,00.-€
(IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec a la partida
14.33010.48900 AD4816 (Subvenció Radio Club de Vila-seca), 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 que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 31 d’octubre de 2017, mitjançant la presentació de la següent
documentació:
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•
•

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

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
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.

TERCER.- 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 Registre General de l’Ajuntament.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
AMICS DEL TEATRE DE VILA-SECA, AIXÍ COM UNA BESTRETA DE LA MATEIXA.
Vista la sol·licitud de l’Associació Cultural Amics del Teatre de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017 així com una
bestreta del 80% de l’import per fer front a les despeses inicials de les activitats
programades.
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Vist el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’exercici 2016
redactat de conformitat amb allò que disposa l’article 8.1 de la llei 38/2003, de novembre,
general de subvencions, i l’article 12 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat pel RD
887/2006, de 21 de juliol i aprovat pel ple de l'Ajuntament del passat 25 de novembre de
2016.
Ates l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Cultural Amics del Teatre de Vila-seca una subvenció
de 10.000,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb
càrrec a la partida 14.33004.48900 AD-5873 (Subvenció Associació Amics del Teatre de
Vila-seca), del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
10. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
11. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 31 d’octubre de 2017, 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
12. 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.
13. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
14. 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.
15. 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.
16. 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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17. 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.
18. 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.
TERCER.- Concedir a l’Associació Cultural Amics del Teatre de Vila-seca una bestreta
del 80% de la subvenció concedida, per un import de 8.000,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33004.48900 O-5874 per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització
de l’activitat i programa a realitzar.
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 Registre General de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DEL CASAL DE SETMANA SANTA
2017 I EL PAGAMENT DE LA DESPESA CORRESPONENT.
Dins dels actes programats per la regidoria de Joventut per a les festes de Setmana
Santa, s’ha previst un any més, la realització del Casal de Setmana Santa, la qual cosa
comporta la necessitat de fer ús de l’Escola Antoni Torroja i Miret amb la infraestructura
necessària.
Atesa la demanda ciutadana d’ampliació horària i de continguts d’aquests activitats
infantils i juvenils, durant les vacances escolars, per aquest any, s’ha incorporat com a
novetat, la projecció de pel·lícules infantils i un espectacle final, en horari de tarda.
Per tot el que s’ha exposat, vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització del Casal de Setmana Santa que tindrà lloc els dies 10,
11 i 12 d’abril a l’Escola Antoni Torroja Miret, en horari de 9 a 13 hores i de 17 a 19 hores.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import màxim de 8.577,04 € per al pagament de
la infraestructura necessària que anirà a càrrec de la partida 33400 22606, A 5694 del
vigent pressupost.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
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A) Ajut de lloguer
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. Juana Barrionuevo
Jiménez per finançar tres mesos de lloguer, vist l’informe que ha emès l’Equip de Serveis
Socials Bàsic de Vila-seca i d’acord amb les Bases aprovades.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a J. B. J., un ajut per un import total de 927,12 € per finançar tres
mesos de lloguer.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 927,12 € a càrrec
de la partida 2017 14 23100 48000 END 5089 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat al dos apartats anteriors en favor
d’ ADMINISTRACIONS GARRIGA S.L, amb DNI B43577097.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’Equip de Serveis Socials Bàsic i a la
Intervenció Municipal de Fons.
B) Ajuts conservació habitabilitat habitatge.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. S. G. d’ajut per una
neteja de xoc del seu habitatge, vist l’informe que ha emès l’EBAS d’acord amb les Bases
aprovades, i havent verificat que la neteja ha estat realitzada, en els termes indicats en la
factura presentada de data 14/01/2017,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. Sonia Giarrusso, amb NIE X1830736M, un ajut de 199,65 €
per atendre les despeses corresponents a la neteja de xoc del seu habitatge situat al c.
Sant Pere, 1 02 02 de Vila-seca.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 199,65 € a càrrec de
la partida 2017 14 23100 48000 END 4722 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest
ajut, a Pérez Granitos S.L, amb NIF B43365576.
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QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
C) Ajuts tècnics.
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 pressupostària adient per afrontar la despesa.
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 2 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, de data 14 de febrer de 2017, per un import
total de 797,00 €, a càrrec de la partida 2017.14.23100.48000 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 797,00 € d’acord
amb l’annex 2, a càrrec de la partida 2017.14.23100.48000 A-5081 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats al dos apartats anteriors en
favor de L. M. G., D’ÒPTICA Centro Visión, J. M. H. d’Òptica Muntada i C. P. C., d’Òptica
Monocolo, respectivament, segons el detall que figura en la pròpia relació continguda en
l’annex 2.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament d’aigua potable,
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Vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles i d’acord amb les Bases
reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació pressupostària adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 2 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, de data 13 de març 2017, per un import
total de 2.826,90 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 2.826,90 €
d’acord amb l’annex 2, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 END 7733 del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de SOREA S.A.U, amb NIF A08146367, segons el detall que figura en la pròpia
relació continguda en l’Annex 2.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS 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.
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El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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