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

DATA:
LLOC:
HORARI:

8 de maig 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. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
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
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde
Sr. Josep M. Pujals Vallvè

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 2 DE MAIG DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 2 de maig 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, DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT PER AL SOSTENIMENT DEL
FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE VILA-SECA, CURS 20152016.

Vist l’escrit tramès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
sol·licitant dades per al càlcul de la subvenció pel sosteniment del funcionament del
Conservatori Municipal de Música durant el curs 2015-2016.
Vistos els informes que consten a l’expedient, relatius al pressupost i a l’alumnat del
Conservatori.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i atès la competència de la Junta de Govern
Local per a aprovar la sol·licitud de subvencions, en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant decret de 30 de juny de 2015, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al sosteniment del Conservatori Municipal de Música durant el curs 20152016, per import de 522.517,31 euros.
SEGON.- Trametre, juntament amb la sol·licitud, la documentació relativa al pressupost
d’ingressos i despeses, relació d’alumnat i memòria de l’activitat.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Patronat Municipal
de Música.
3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE SUBVENCIÓ PER A LA
REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL, EN APLICACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el
conveni específic de col·laboració entre el Departament de Dret públic de la Universitat
Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-seca, que consisteix en subvencionar anualment la
publicació d’un treball de recerca final del Màster en dret ambiental (MDA) o del títol de
Graduat superior en dret ambiental (GSDA).

2

Vist l’escrit de la Universitat Rovira i Virgili de data 22 de desembre de 2016, on se
sol·licita, d’acord amb el conveni esmentat, el pagament de la subvenció per tal que sigui
publicat el treball finalista, vista la decisió final del tribunal nomenat pel Departament de
Dret Públic amb l’objectiu de valorar els treballs de recerca final presentats en el curs
2015-2016, i vista 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 despesa i proposar el pagament de 3.000 € al Departament de Dret
públic de la Universitat Rovira i Virgili en concepte de subvenció per a la realització
d’estudis de dret ambiental, d’acord amb el conveni específic de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Vila-seca i la URV, a càrrec de la partida 2017.14.32023.48900 (ADO10131) del vigent pressupost.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Dret Públic de la URV i a la
Intervenció municipal de Fons.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRERIES D’IMMOBLES, EXERCICI 2017.

A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a C. R. R. ( R. E. Núm. 1462, de 23-2-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Comte de Sicart núm. 7, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Comte de Sicart núm. 7, amb núm. fix. 91008338, per
no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
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B) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. T. LL. C. ( R. E. Núm. 1503, de 27-2-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat a
la Plaça de Les Creus núm. 18, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat a la Plaça de Les Creus núm. 18, amb núm. fix. 91008493, per
no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

C) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. E. A. S. ( R. E. Núm. 611, de 31-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Hospital núm. 26, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Hospital núm. 26, amb núm. fix. 91010311, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
D) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. C. P. ( R. E. Núm. 534, de 27-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer La Riera núm. 51, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer La Riera núm. 51, amb núm. fix. 91017414, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
E) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. T. P. ( R. E. Núm. 7991, de 13-12-2016), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Comte de Sicart núm. 24, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Comte de Sicart núm. 24, amb núm. fix. 91008358, per
no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
F) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. Y. F. V. ( R. E. Núm. 1683, de 2-3-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Verge de la Pineda núm. 55, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Verge de la Pineda núm. 55, amb núm. fix. 91018880,
per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.
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.
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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-2017000328), per import de 72.988,97 €, 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 LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE RENOVACIÓ DE POUS I XARXES DE SANEJAMENT DE DIVERSOS CARRERS
DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 29 de desembre de 2016 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres corresponents a la renovació
dels pous i xarxes de sanejament de diversos carrers de la Pineda i de Vila-seca, que es
divideix en 3 lots:
Lot 1: Obres renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla
dels carrers Pep Ventura i Emili Vendrell.
Lot 2: Obres de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la
cruïlla dels carrers d’Enric Morera i d’Emili Vendrell.
-

Lot 3: Obres de renovació de la xarxa de sanejament del carrer Robert d’Aguiló.
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Vist que per Acord de la Junta de Govern local de data 2 de maig de 2017, es va
adjudicar el Lot 3, corresponent a les obres de renovació de la xarxa de sanejament del
carrer Robert d’Aguiló.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i oferta econòmicament més avantatjosa com a únic criteri
de valoració, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, 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 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, amb NIF núm.
A85058618 el contracte de les obres corresponents a la renovació dels pous i xarxes de
sanejament de diversos carrers de la Pineda:
Lot 1: Obres renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla
dels carrers Pep Ventura i Emili Vendrell, d’acord amb la proposta presentada pel preu de
49.880,00 € (IVA exclòs), 10.474,80 € en concepte d’IVA, amb un total de 60.354,80 €
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 13.15300.61901 D-10756 del pressupost municipal,
mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat.
Lot 2: Obres de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la
cruïlla dels carrers d’Enric Morera i d’Emili Vendrell, d’acord amb la proposta presentada
pel preu de 40.880,00 € (IVA exclòs), 8.584,80 € en concepte d’IVA, amb un total de
49.464,80 € (IVA inclòs mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules
aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.15300.61901 D-10757 del
pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït les garanties
definitives; per al Lot 1 per un import de 2.494,00 € i per al Lot 2 per un import de 2.044,00
€, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA perquè en el termini de
15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
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QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SOREA, SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PEL CONTRACTE DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE TRES POUS DE
CLAVEGUERAM SITUATS EN DIFERENTS CRUÏLLES DEL NUCLI URBÀ DE LA
PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com 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:
PRIMER. Concedir a l’empresa SOREA, SA la devolució de la fiança dipositada pel
contracte de les obres de renovació de tres pous de clavegueram situats en diferents
cruïlles del nucli urbà de la Pineda, per import de 4.071,00 €.
SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES
OBRES DE MILLORA DE L’ARBRAT, IL·LUMINACIÓ I MOBILIARI URBÀ DEL PASSEIG
MARÍTIM A L’ALÇADA DEL PARC DELS PRATS DE LA PINEDA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2016, que va adjudicar
les obres de millora de l’arbrat, il·luminació i mobiliari urbà del Passeig Marítim a l’alçada
del Parc dels Prats de La Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran
SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, 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 la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres de millora de
l’arbrat, il·luminació i mobiliari urbà del Passeig Marítim a l’alçada del Parc dels Prats de
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La Pineda, realitzades per Construcciones y Reformas Jimaran SL per un import de
24.136,70 € sense IVA, 5.068,71 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 29.205,41 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15100.61902 OF10856 del pressupost municipal.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIR DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT AL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT ESPORTIU AL PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILA-SECA.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del subministrament i col·locació
d’equipament esportiu al pavelló municipal d’esports de Vila-seca, convocat per Acord de
la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2016, mitjançant procediment obert
i ordinari, i que d’acord amb l’article 150 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, en
endavant TRLCSP, s’utilitza el preu com a criteri únic d’adjudicació, i el qual es divideix
en els següents lots1:
LOT
Lot 1
Lot 2
Lot 3

OBJECTE
EQUIPAMENT ESPORTIU I TANQUES
MARCATGES PISTES I RÈTOLS
MOBILIARI

CPV
37000000-8
39174000-2
39100000-3

Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, es va
adjudicar el lot 1 a l’empresa DISSENY TEA 3, SL, mentre que per Acords de la Junta de
Govern Local de dates 13 de febrer i 13 de març de 2017, s’havia requerit a l’empresa
TALLERES PALAUTORDERA, SA, perquè dintre del termini de deu dies hàbils aportés la
documentació establerta en la clàusula vintena del plec de clàusules i en l’article 151.2
TRLCSP, als efectes de procedir a l’adjudicació dels lots 3 i 2 del contracte,
respectivament.
Vist el contingut de l’informe jurídic de data 3 de maig de 2017, en el qual s’assenyala en
data 17 de març de 2017 respecte el lot 2, i en data 13 de març de 2017, respecte el lot 3,
es va notificar el requeriment de la documentació abans esmentada i havent
transcorregut amb escreix el termini de 10 dies hàbils establert al TRLCSP per a la seva
presentació, no consta presentat per part de l’empresa TALLERES PALAUTORDERA,
SA, cap document dels enumerats en el requeriment respecte dels lots 2 i 3.
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Atès el que disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’entén que l’
empresa TALLERES PALAUTORDERA, SA, ha retirat la seva oferta per no complimentar
el requeriment de documentació dins el termini assenyalat, i per aquest motiu, s’ha
d’excloure de la licitació i acordar requerir la mateixa documentació al següent licitador,
d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades les ofertes, essent la següent empresa
DISSENY TEA 3, SL, per a tots dos lots 2 i 3, que ha presentat una oferta per un import
respectiu de 18.000,00 € per al lot 2 (marcatges pistes i rètols), i de 12.300,00 € per al lot
3 (mobiliari).
D’acord amb el que disposen el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques que li són d'aplicació; la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 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:
PRIMERA.- Tenir per retirada l’oferta presentada pel licitador TALLERES
PALAUTORDERA, SA, de la classificació de la licitació del subministrament i col·locació
d’equipament esportiu al pavelló municipal d’esports de Vila-seca, lots 2 (marcatges
pistes i rètols) i 3 (mobiliari) , per no aportar la documentació requerida als efectes de
procedir a l’adjudicació dels lots respectius, segons exigeix l’article 151.2 del TRLCSP, en
relació amb la clàusula vintena del plec de clàusules.
SEGONA.- Requerir a la següent empresa classificada, DISSENY TEA 3, SL, com a
licitador que ha formulat la següent millor oferta en el lot 2 (marcatges pistes i rètols) i en
el lot 3 (mobiliari), per un import de 18.000,00 € per al lot 2 i de 12.300,00 € per al lot 3,
perquè dintre del termini de deu dies hàbils següents a rebre aquesta notificació, presenti
la documentació acreditativa de la seva solvència tècnica i econòmica, i d’estar al corrent
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb la clàusula vintena del
plec de clàusules administratives particulars i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 900,00 € (lot 2) i 615,00 € (lot 3), així com qualsevol altre
document que li pugui ser requerit.
TERCERA.- Advertir a l’empresa DISSENY TEA 3, SL, que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al
licitador que hi hagués quedat classificat en la següent posició.
QUARTA.- Notificar el present acord a les empreses que han participat a la licitació i al
departament d'intervenció.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
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5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA
SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES” 2015.
Vista la resolució de data 1 de desembre de 2015, emesa per la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya. En que es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 44.000,00 euros, pel desenvolupament del programa “Fem
Ocupació per a Joves” amb l’assignació de 10 joves destinataris (expedient núm. FOJ-282015).
Atès que ha finalitzat el programa i d’acord amb la Base 22 de l’Ordre EMO/256/2015, de
5 d’agost, l’entitat promotora, amb la finalitat d’acreditar la correcta realització de les
accions objecte de subvenció així com l’aplicació dels fons rebuts, hauran de presentar
davant el Servei d’Ocupació de Catalunya la documentació de justificació tècnica i
econòmica de les accions subvencionables.
Vist l’expedient de tancament del programa, amb la documentació tècnica i econòmica on
s’ha produït una diferencia de 18.320 euros entre l’import atorgat i les despeses reals.
Aquesta diferència ve donada perquè l’import de 14.000 euros assignat a la prospecció
d’empreses no s’ha gastat ja que aquesta estava realitzada abans de l’inici del projecte i
perquè de l’import màxim de 12.000 euros previst per realitzar les accions formatives,
aquestes, es van adjudicar per un import de 8.000 euros, amb una despesa acceptada de
7.680 euros.
Vist que durant l’any 2016 s’ha fet efectiu un ingrés de 35.200 euros (80% de la
subvenció atorgada) per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Atès que l’import a retornar es de 9.520 euros, diferència entre la quantitat ingressada de
35.200 euros i la quantitat justificada de 25.680 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 memòria tècnica final del programa Fem Ocupació per a Joves
2015 i la justificació econòmica de la subvenció, amb una despesa justificada acceptada
de 25.680 euros i, renunciar a 18.320 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 9.520 euros, que
correspon a despeses no justificades del programa i que es justifica perquè el cost real de
la formació realitzada va ser inferior a la subvenció atorgada i, la promoció a les
empreses ja estava realitzada abans de l’inici del programa.
TERCER.- Aquest reintegrament s’haurà de fer al compte restringit del Servei d’Ocupació
de Catalunya núm. 2100 1183 35 0200135636, IBAN ES3521001183350200135636.
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QUART.- Trametre la documentació per la justificació tècnica i econòmica que s’indica a
la “Guia externa de verificació i tancament”, al Servei d’Ocupació de Catalunya.
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització d’aquest acord.
SISÈ.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS SERVEIS D’AJUDA A
DOMICILI A FAMÍLIES DEL MUNICIPI, ANY 2017.
Vist la relació de diferents serveis d’ajuda a domicili (SAD dependències i SAD socials) a
famílies del municipi per a l’any 2017, servei que es presta a través del Consell Comarcal
del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
les polítiques d’igualtat.
Vist que el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, des de l’any
1992, venen mantenint subscrit un conveni de col·laboració per tal de regular el
finançament de dit servei, conveni que ha estat modificat per tal d’adaptar-lo a les noves
funcions i competències actualitzades, i aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 31 de març
de 2017, , que inclou entre d’altres les previsions de despeses derivades del servei
d’ajuda a domicili per a l’any 2017 registrant-se l’oportuna autorització de despesa
mitjançant l’operació AD 7048/2017 com a mera previsió, segons la fitxa núm. 1 (Serveis
socials bàsics) de l’annex 2, de l’acord econòmic anual, vinculat al conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca,
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupostos dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançat de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, d’acord amb les previsions efectuades mitjançant
l’aprovació del nou conveni, 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:
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PRIMER. Aprovar la concessió dels diferents serveis d’atenció domiciliària a famílies del
municipi pels imports previstos a data d’avui per a l’any 2017, que figuren detallats al punt
següent.
SEGON. Aprovar la despesa dels serveis per atenció domiciliària, que es preveuen per
import de 11.602,46 € per al SAD-Dependències, i per import de 3.712,46 € per al SADSocial, que anirà contra la despesa total prevista per aquest servei segons operació
comptable AD 7048/2017, als usuaris que figuren en l’expedient.
TERCER. Donar de baixa del servei de SAD-Dependències a diferents usuaris .
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, als interessats, a
l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció Municipal.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’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,
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 3 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 1.091,93 €, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.091,93 €
d’acord amb l’annex 3, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 END 10753 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.
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QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE FUNCIONAMENT DE CENTRES
OBERTS PER A L’ANY 2017.
Vist el Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’ajuntament aprovat per la Junta de Govern Local de data 31
de març de 2017, i d’acord amb la Fitxa 2.2 de l’esmentat conveni,
Vist el projecte de Centres Oberts de titularitat municipal, presentat per l’equip de l’ABSS
Vila-seca, on es detallen el funcionament i activitats previstes, així com la previsió de
despeses per a l’any 2017, 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. Aprovar el projecte de funcionament dels Centres oberts del municipi, així com
la seva previsió de despeses per la realització de les diferents activitats per a l’any 2017,
per un import total de 20.000,00 € a càrrec de la partida 2017 14 23100 22699 A 5326 del
vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de Fons.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI.

A) Vista la sol·licitud de l’Associació Agrupació Cultural de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017 així com una
bestreta del 60% de l’import per fer front a les despeses inicials de les activitats
programades.
Vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i 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 Agrupació Cultural de Vila-seca una subvenció de
23.700,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec a
la partida 14.33001.48900 D-9157 (Subvenció Associació Agrupació Cultural de Vilaseca), aprovació subvenció 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 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:

•
•
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.- Concedir a l’Associació Agrupació Cultural de Vila-seca una bestreta del 60%
de la subvenció concedida per a la realització de diverses activitats 2017 (concurs de
Sant Jordi, Concurs de Pintura Ràpida, Torneig Llampec i Actuació de Caramelles, 40
aniversari de l’Esbart.) , per un import de 14.220,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33001.48900 O-9158, 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.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.

B) Vista la sol·licitud de l’Associació Centre d’Estudis Vila-secans que demana la
concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017 així com una
bestreta del 50% de l’import per fer front a les despeses inicials de les activitats
programades.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’exercici 2017
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
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 Centre d’Estudis Vila-secans una subvenció de
2.900,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec a
la partida 14.33022.48900 AD 8905 (Subvenció Associació Centre d’Estudis Vila-secans),
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 com a
màxim el 31 de juliol 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 a l’Associació Centre d’Estudis Vila-secans una bestreta del 50% de
la subvenció concedida, per un import de 1.450,00.-€ amb càrrec a la partida
14.33022.48900 O-8906 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.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.

C) Vista la sol·licitud de l’Associació Societat “Las Vegas” de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’exercici 2017
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
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 Societat “Las Vegas” de Vila-seca una subvenció de
1.300,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec a
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la partida 14.33012.48900 (Subvenció Societat “Las Vegas” de Vila-seca), aprovació
subvenció AD 9156 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:
•
•

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.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
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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

D) Vista la sol·licitud de l’Associació Cultural Catalana-Iberoamericana de Vila-seca que
demana la concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017.
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
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 Catalana-Iberoamericana de Vila-seca una
subvenció de 2.500,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2016
amb càrrec a la partida 14.33005.48900 (Subvenció l’Associació CatalanaIberoamericana de Vila-seca), aprovació subvenció AD 9155 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:
• 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.

20

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.- 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.

E) Vista la sol·licitud de l’Associació Cor de Cambra Scherzo de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017.
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
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 Cor de Cambra Scherzo de Vila-seca una subvenció
de 1.300,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec
a la partida 14.33014.48900 (Subvenció Cor de Cambra Scherzo de Vila-seca), aprovació
subvenció AD 9154 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
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:
• 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.- 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.
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F) Vista la sol·licitud de l’Associació la Tramoia de Vila-seca que demana la concessió
d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’exercici 2017
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
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 la Tramoia de Vila-seca una subvenció de 3.000,00.-€
(IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec a la partida
14.33008.48900 AD-9153 (Subvenció Associació la Tramoia de Vila-seca), aprovació
subvenció 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:
•
•

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.- 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.

G) Vista la sol·licitud de la Societat Joventut Catòlica de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017.
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
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 El Centru de Vila-seca una subvenció de 2.700,00.-€
(IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec a la partida
14.33003.48900 (Subvenció el Centru de Vila-seca), aprovació subvenció AD 9152 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.
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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:
• 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.- 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.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI.

A) Vista la sol·licitud de l’Associació Esportiva Veterans de futbol de Vila-seca, que
demana la concessió d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la
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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 12-2017-108 favorable signat per l’Interventor, i 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 Esportiva Veterans de Futbol Vila-seca una subvenció
de 1.500,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada
2016-2017 amb càrrec a la partida 14.34101.48900 AD201700007390 (Subvenció a
l’Associació Esportiva Veterans de Futbol Vila-seca), aprovació subvenció i bestreta del
80% de la subvenció 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.

26

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 a l ‘Associació Esportiva Veterans de futbol de 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 1.200,00 €,(O201700007394) 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.

B) Vista la sol·licitud de la Societat Protectora de la Caça de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada
2016-2017.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-109 favorable signat per l’Interventor i 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 Societat Protectora de la Caça de Vila-seca una subvenció de
2.200,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 20162017 amb càrrec a la partida 14.34116.48900 AD 201700007417 (Subvenció a Societat
Protectora de la Caça), 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.
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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 trobarse 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.- 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.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A INSTITUTS DEL
MUNICIPI PEL PROGRAMA DE SORTIDES EDUCATIVES D’INTERÈS CULTURAL,
PER A JOVES PER A L’ANY 2017.

A) Vista la petició presentada per l’Institut Vila-seca de Vila-seca demanant la subvenció
per afrontar les despeses de les sortides educatives d’interès cultural que tenen
programats pel present any 2017, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar
així com del seu pressupost corresponent.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 12-2017150 i 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’Institut Vila-seca, amb NIF
S9300010G per import de 2.000,- destinada a finançar les activitats sol·licitades de
sortides culturals durant l’any 2017.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.000,- €, amb càrrec a la partida 14
33402 48900, AD 8898, per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. .La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades de sortides culturals durant l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant
del proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import,
data, IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on
hi consti la col·laboració de l’Ajuntament.
3

4

El pagament de la subvenció es realitzarà 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.
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5

6

7

8

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.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis a
les Persones.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Institut Vila-seca de Vila-seca i a l’ Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
B) Vista la petició presentada per l’Institut Ramón Barbat i Miracle de Vila-seca demanant
la subvenció per afrontar les despeses de les sortides educatives d’interès cultural que
tenen programats pel present any 2017, acompanyada de la memòria de les activitats a
realitzar així com del seu pressupost corresponent.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 12-2017149 i 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’Institut Ramón Barbat i
Miracle de Vila-seca, amb NIF Q9355022F per import de 2.000,- destinada a finançar les
activitats sol.licitades de sortides culturals durant l’any 2017.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.000,- €, amb càrrec a la partida 14
33401 48900, AD 8897 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades de sortides culturals durant l’any 2017..

2

L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del
proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.

3

4
5

6

El pagament de la subvenció es realitzarà 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.
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7

8

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.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis a
les Persones.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Institut Ramón Barbat i Miracle de Vila-seca i a l’
Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A CREU ROJA
JOVENTUT PER A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Creu Roja Joventut de Vila-seca, on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i
actes que tenen programats pel present any 2017, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de fons 122017-167 i 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 concessió d’una subvenció a l’entitat Creu Roja Joventut, amb NIF
Q2866001G per import de 1.000,-€ destinada a finançar les activitats i el funcionament de
dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.000,- € amb càrrec a la partida 33404
48900 AD 9142, per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
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1

2

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.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del
proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.

3
4
5

6

7

8

El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
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.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
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NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de serveis a
les persones.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

5.9
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA D’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT PER AL SEGUIMENT
SOCIAL DE REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES AMB RECURSOS MOLT LIMITATS
I/O PROVINENTS DE DEMANDA DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS.
Atès l’informe del servei de la Borsa d’Habitatge Social de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el Pla Local d’Acció de Suport als afectats pels desnonaments hipotecaris en el
Municipi de Vila-seca.
Atès el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament de Vila-seca
per al seguiment social de les famílies en situació d’emergència econòmica i social, quan
tinguin uns ingressos iguals o inferiors a la Renda d’ Inserció o el Subsidi d’Atur o que
provinguin d’una demanda expressa de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 4.g) del
Reglament de la Mesa d’emergència de la Generalitat de Catalunya.
Donat que sempre que tramitem un habitatge social, aquest, és previ a la Mesa
d’Emergència, l’Ajuntament de Vila-seca, a través dels serveis socials municipals disposa
d’un pla d’intervenció social per a cada família, que conté seguiment previ, durant
l’estada en l’habitatge de transició municipal i posterior a l’adjudicació d’un habitatge per
la Mesa d’Emergència de la Generalitat.
Pel que fa a l’única despesa que relaciona el conveni: l’alta dels subministraments
domèstics pels habitatges de la Mesa d’emergència situats al terme municipal de Vilaseca, aquesta és abonada per l’Ajuntament, a través dels ajuts d’urgència social
d’acord a les bases reguladores municipals que es valoren a la ponència tècnica social de
l’ABSS de Vila-seca.
Atesa la conveniència de constituir una comissió de seguiment per les parts, amb dos
representants designats per cadascuna. Amb la funció d’efectuar el seguiment del
compliment dels objectius i compromisos adquirits, així com resoldre les controvèrsies
que puguin sorgir.
Aquest conveni té per objectiu reforçar la coordinació i la col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, sense cap nova repercussió econòmica per l’Ajuntament de
Vila-seca.
Atesa la diligència 125-17 de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca per al seguiment social del reallotjament de les
famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de demanda de les administracions
locals, per una durada de dos anys, a partir de la data de la signatura, sense cap
repercussió econòmica per l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Continuar amb l’assumpció de les despeses de subministrament dels
habitatges adjudicats per la Mesa d’emergència, com a tramitació separada de
l’Ajuntament de Vila-seca, per cada família en concret, si s’escau, i amb càrrec a la
despesa dels ajuts d’urgència social del pressupost municipal vigent, del propi
Ajuntament de Vila-seca., tal com es ve realitzant des de novembre de 2015, sense cap
nova repercussió econòmica per l’Ajuntament.
TERCER.- Aprovar el nomenament dels dos representants de l’Ajuntament de Vila-seca
per a formar part de la comissió de seguiment del present conveni, la Sra. S. M. R.,
tècnica referent àrea bàsica de serveis socials i la Sra. M. J. T. P., Tècnica responsable
de la Borsa de Medició d’Habitatge de Vila-seca, així com la vigència del conveni per un
termini de dos anys, amb efectes d’1 d’abril de 2017.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de tots aquells
documents necessaris per a la formalització d’aquest acord.

5.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ASSOCIACIONS DE VEINS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2017.

A) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV Miramar Les Illes, on demana
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2017, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Per tot això, vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV Miramar les
Illes, amb NIF G 43221664 per import de 1.500,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500,- € per fer front a la subvenció que
s’atorga, amb càrrec a la partida 14.92401.48900 AD 9159 del pressupost municipal.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1

2

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.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del
proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.

3

4
5

6

El pagament de la subvenció es realitzarà 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 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.
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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.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

B) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV La Formiga, on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats pel present any 2017, acompanyada de la memòria de les
activitats a savia realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122017-140 i atès 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV La Formiga,
amb NIF G 43268572 per import de 1.500,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500,- € amb càrrec a la partida 14 92402
48900 AD 8818 del pressupost de l’any 2017 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
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L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del
proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.
El pagament de la subvenció es realitzarà 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.
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.

38

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

C) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV Nou Colomí, on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats pel present any 2017, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Per tot això, vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV Nou Colomí,
amb NIF G 55640445 per import de 1.500,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500,- € per fer front a la subvenció que
s’atorga, amb càrrec a la partida 14.92403.48900 AD-8896, del pressupost municipal.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1

2

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.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
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Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del
proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.
3

4
5
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El pagament de la subvenció es realitzarà 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.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

5.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
D’AMICS DEL SANTUARI DE LA MARE DE DÈU DE LA PINEDA PER A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Associació d’Amics del Santuari de la Mare
de Déu de La Pineda, on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
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funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2017, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Per tot això, vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Associació d’ Amics
del Santuari de la Mare de Déu de La Pineda (Arquebisbat de Tarragona), amb NIF R4300001-G per import de 1.100,-€ destinada a finançar les activitats i el funcionament de
dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.100,- € per fer front a la subvenció que
s’atorga, a càrrec de la partida 14.92409.48900 AD-8895 del pressupost municipal.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:

1

2

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.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del
proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.
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El pagament de la subvenció es realitzarà 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.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

5.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AL GRUPO
FOLKLÒRICO ANDALUZ VIRGEN DEL ROCIO DE VILA-SECA, PER A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Grupo Folklòrico Andaluz Virgen del Rocio de
Vila-seca, on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2017, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu
pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122017-139.
Per tot això i atès 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Grupo Folklòrico
Andaluz Virgen del Rocio de Vila-seca, amb NIF 43210186-G per import de 1.400,-€
destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.400,- € amb càrrec a la partida 2017 14
92407 48900 AD 8817 del pressupost de l’any 2017 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1

2

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.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades tant del
proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.

3

4
5

El pagament de la subvenció es realitzarà 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
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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.

QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6è.- 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,

El president,
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Adolf Barceló Barcelo
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F. Xavier Farriol Roigés
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