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

DATA:
LLOC:
HORARI:

29 de maig de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.45 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
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 22 DE MAIG DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 22 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. P. V. ( R.E. núm. 6163, de data 16/09/2016),
on demana l’anul·lació de la liquidació per la taxa de connexió a clavegueram per no
haver-se fet les obres corresponents, al c. Verge de la Pineda, 15.
Atès que per la Hisenda municipal es va passar a BASE, gestió d’ingressos locals, la
liquidació núm. 674129, per import de 217 €, pel seu cobrament en executiva.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica on s’indica que consultada la concessionària
AQUAMBIENTE, es confirma que no s’han efectuat els treballs de connexió.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 24 de la Taxa de clavegueram, i en la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, vistos els informes emesos al respecte i 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 i DATAR de BASE el rebut de la liquidació núm. 674129 a nom del Sr.
J. P. V., per import de 217 € per la connexió a clavegueram, per no haver-se efectuats les
obres.
SEGON.- Donar de baixa definitivament la liquidació 674129 de la Hisenda municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa R TELECOM IBERIA, (R.E. 3902 de data
22/05/2017) d’anul·lació rebut de la taxa d’escombraries 2017, de l’activitat situada al
polígon l’Alba c. Vilafortuny A-23 nau 7, per no disposar de contenidor de residus.
Atès que per la Hisenda municipal s’ha comprovat que l’import del contenidor va ser
satisfet mitjançant autoliquidació 766853 en data 04/02/2017, si bé no es va notificar a
Serveis Públics, per a la seva instal·lació, la qual es farà per l’empresa instal·ladora, en
els propers dies.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, vistos els informes emesos al
respecte i 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 i DATAR de BASE el rebut a nom de R TELECOM IBERIA,
corresponent a l’exercici 2017, 1a fracció, per no disposar fins a la data, de contenidor de
residus l’activitat situada al polígon l’Alba c. Vilafortuny, A-23 nau 7.
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SEGON.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
C) Vist que per la Hisenda municipal s’ha detectat una errada en el padró de locals
comercials, a l’haver-se duplicat el rebut de la taxa d’escombraries 2017, de l’activitat
situada al c. de la Riera, 65 a nom de la Sra. A. G. B.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, vistos els informes emesos al
respecte i 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 i DATAR de BASE el rebut a nom de la Sra. AQUILINA GARCIA
BATUECAS, corresponent a l’exercici 2017, 1a i 2a fracció, RB 771489, referència 02906,
de la taxa per recollida d’escombraries de locals comercials de l’activitat situada al c. de
la Riera, 65 a nom de la Sra. A. G. B., per duplicitat del rebut.
SEGON.- Donar de baixa del padró de locals comercials el rebut duplicat.
TERCER.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
D) Vist que per la Hisenda municipal s’ha detectat una errada en el càlcul del rebut del
gual núm. 3012, del carrer Angel Guimerà, 9 a nom del Sr. A. M. P.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 20 Annex 5 reguladora de la taxa per ocupació
de via pública per entrada i estacionament de vehicles (guals) i en la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, vistos els informes emesos al respecte i 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 i DATAR de BASE el rebut a nom de A. M. P., corresponent a
l’exercici 2017, de la taxa per ocupació de via pública per entrada i estacionament de
vehicles (guals), del gual núm. 3012 del carrer Angel Guimerà, 9, per 23 vehicles, per
import de 332,40 €.
SEGON.- Confeccionar un nou rebut nom de A. M. P., corresponent a l’exercici 2017, de
la taxa per ocupació de via pública per entrada i estacionament de vehicles (guals), del
gual núm. 3012 del carrer Angel Guimerà, 9, per 2 vehicles, per import de 44,70 €.
TERCER.- Rectificar el nombre de vehicles de 23 a 2 en el padró de guals.
QUART.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos i a la intervenció municipal
de fons.
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E) Vist que per la Hisenda municipal s’ha detectat una errada en el padró de locals
comercials, a l’haver-se duplicat el rebut de la taxa d’escombraries 2017, de l’activitat
situada al c. Requet de Félix, 27, per canvi de nom i no haver-se donat de baixa l’anterior
titular BIONATURA I SALUT, SCP.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, vistos els informes emesos al
respecte i 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 i DATAR de BASE el rebut a nom de BIONATURA I SALUT, SCP,
corresponent a l’exercici 2017, 1a i 2a fracció, de la taxa per recollida d’escombraries de
locals comercials de l’activitat situada al c. Requet de Félix, 27 per duplicitat del rebut a
nom del nou titular.
SEGON.- Donar de baixa del padró de locals comercials l’anterior titular de l’activitat.
TERCER.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
F) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. A. R. ( R. E. Núm. 3900, de 22/05/2017), on
demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Angel Guimerà núm.5, per tenir una perruqueria a la mateixa adreça, per la qual ja
satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals
comercial”.
Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de perruqueria per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials vistos els informes emesos al respecte i 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 de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat al carrer Angel Guimerà núm.5, amb núm. fix: 91007749.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
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TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM
CORRESPONENTS AL SEGON, TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2016.
Vistos els escrits presentats per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de aguas
SA, SA (Registres d’entrada núm. 3344 a 3346, de data 3 de maig de 2017), en els quals
presenta les liquidacions de la taxa de clavegueram corresponents al segon, tercer i quart
trimestre de l’exercici 2016.
La hisenda municipal ha comprovat les dades aportades en les liquidacions corresponents i
d’acord amb l’informe emès per la Intervenció municipal
que posa de manifest la
necessitat d’encarregar un estudi més a fons d’aquesta taxa.
Vistos els informes emesos al respecte i la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar i validar els saldos de les liquidacions de la taxa de clavegueram, d’acord
amb el detall següent:
LIQUIDACIO 2N TRIMESTRE 2016
Ingressos
Taxa clavegueram
139.609,92 €
Pendent de cobrament
Saldo liquidació
A favor de l’Ajuntament

-3.760,73 €
135.849,19 €

LIQUIDACIO 3R TRIMESTRE 2016
Ingressos
Taxa clavegueram
153.101,00 €
Rebuts cobrats 31/12/16: 16.760,00 €
Pendent de cobrament 31/12/16: -10.174,00 €=
6.586,00 €
Saldo liquidació
A favor de l’Ajuntament

159.687,00 €

LIQUIDACIO 4T TRIMESTRE 2016
Ingressos
Taxa clavegueram
136.201,06 €
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Pendent de cobrament
Rebuts incobrables
Saldo liquidació
A favor de l’Ajuntament

-2.607,52 €
-1.306,23 €
132.287,31 €

SEGON.- Notificar aquest acord UTE AQUAMBIENTE-ACSA, concessionària del servei del
servei de manteniment i conservació de les xarxes de sanejament per a que efectuï els
ingressos a dalt indicats a la Tresoreria municipal, i a la Intervenció municipal de fons.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS LIQUIDACIONS DE SANCIONS PER
INFRACCIONS ADMINISTRATIVES.
Ateses les diferents resolucions d’expedients sancionadors següents:
Decret de l’Alcaldia de 21/07/2016 imposant sanció a Sr. K. D. S., per efectuar pintades i
grafitis en propietat privada i per actitud vandàlica en l’ús o deteriorament del mobiliari
urbà.
Decret de l’Alcaldia de 21/07/2016 imposant sanció a Sr. O. G. G., per efectuar pintades i
grafitis en propietat privada i per actitud vandàlica en l’ús o deteriorament del mobiliari
urbà.
Decret de l’Alcaldia de 28/07/2016 imposant sanció a Sr. E. S., per la realització
d’activitats musicals sense la necessària llicència ambiental al Bar Diablo.
Decret de l’Alcaldia de 29/08/2016 imposant sanció a Sr. L. F. L. C., per molèsties de
lladrucs de gossos.
Acord A. Ple de 29/06/2016 imposant sanció a Sr. J. A. R. B., per tinença de gossos
considerats perillosos sense senyalitzar i no complir les mesures de seguretat i deixar el
gos deslligat i sense morrió a les vies o espais públiques.
Atès que els fets denunciats són constitutius d’infraccions administratives amb la
corresponent sanció econòmica, vistos els informes emesos al respecte i la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les següents liquidacions de sancions per infraccions administratives:

NOM
K. D. S.

NÚM.
LIQUIDACIO
765.532

IMPORT
238,83 €
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O. G. G.
E. S.
L. F. L. C.
J. A. R. B.

765.531
765.557
765.759
765.511

238,83 €
1.500,00 €
120,20 €
3.155,31 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i als interessats, amb la
corresponent liquidació.
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.
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-2017000406), per import de 111.557,93 €, 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.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT AL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC
DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES ABONAT PER PORT HALLEY SL.
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Atès que el Consorci intermunicipal de Vila-seca i Salou es constitueix per a establir i
gestionar, en l’àmbit territorial del Centre Recreatiu i Turístic, els serveis i les activitats
públiques locals, i per exercir les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs que li deleguin els municipis de Vila-seca i de Salou, de conformitat amb la Llei
d’hisendes locals.
Vistos els Estatuts del Consorci, aprovats definitivament per la Generalitat de Catalunya
mitjançant l’acord GOV/174/2014, de 16 de desembre, i que estableixen en el seu capítol III:
COMPETENCIES DELEGADES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LOCAL, Article 11è. Delegació
de les funcions de gestió, liquidació inspecció i recaptació de tributs.
Atès que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, a conseqüència de la domiciliació
fiscal de PORT HALLEY SL, a Vila-seca, s’ha vingut efectuant integradament en el marc del
padró d’IBI, gestionat per BASE, per delegació de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que es troba en execució el Conveni resolutori del concurs de creditors de PORT
HALLEY SL (Procediment concursal núm. 7/2013, aprovat en la Sentència núm. 150/2014,
de 25-07-2014), els deutes per IBI dels exercicis 2007 a 2011 han estat abonats a BASE, i
prèvia petició de l’Ajuntament de Vila-seca, BASE ha transferit en qualitat de cobros parcials
fins a 31/12/2016, segons el detall següent:
1.- Pagaments a compte de l’expedient executiu (2011-10540) fraccionat per BASE,
corresponent al crèdit privilegiat (especial + general)
Exercici
Ajunta2015
2015/16
Total

Import pagat per PORT
HALLEY a BASE
24.217,03€
181.681,30€
205.898,33€

Import pagat per BASE
a l’Ajuntament
24.217,03€
181.681,30€
205.898,33€

Import

pagat

per

ment a CRT
0€
0€
0€

2.- Pagaments a compte dels crèdits segons Conveni del Concurs de creditors (crèdit
ordinari)
Exercici
Ajunta2015
2016
Total

Import pagat per PORT
HALLEY a BASE
6.504,76€
6.504,76€
13.009,52€

Import pagat per BASE
a l’Ajuntament
6.358,39€(*)
6.358,39€(*)
12.716,78€(*)

Import

pagat

per

ment a CRT
0€
0€
0€

(*)

A l’import pagat per PORT HALLEY SL a BASE, s’ha deduït el 2,25% de premi de cobrança de BASE.
(292,72€)

Atès que BASE ha cobrat els IBI corresponents als exercicis 2014 a 2016, fora del Conveni
del Concurs de creditors, com es detalla a continuació:
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3.- Impost sobre Béns Immobles (Crèdits contra la massa)
Exercici
Ajunta2014
2015
2016
Total

Import pagat per PORT
HALLEY a BASE
128.512,91€
125.378,45€
125.392,68€
376.284,04€

Import pagat per BASE
a l’Ajuntament
123.967,94€(*)
122.557,45€(*)
122.571,34€(*)
369.096,73€(*)

Import

pagat

per

ment a CRT
0€
0€
0€
0€

(*)

A l’import pagat per PORT HALLEY SL a BASE en voluntària, s’ha deduït el 2,25% de premi de cobrança
(7.187,31€)

TOTAL

595.191,89

587.711,84€

0€

Vistos els informes emesos al respecte i la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis 2014, 2015 i 2016, per import de 369.096,73€.
SEGON.- Aprovar el pagament al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic dels pagaments a
compte fets per PORT HALLEY SL a BASE, derivats de les quotes vençudes i pagades fins
a 31/12/2016 i transferides per BASE a l’Ajuntament de Vila-seca, per import de
218.615,11€.
TERCER.- Sol·licitar al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic que procedeixi a la
distribució i posterior pagament de les parts proporcionals dels imports previstos als punts
anteriors a favor dels Ajuntaments de Vila-seca i de Salou.
QUART.- Comunicar aquest acord al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic i la Intervenció
municipal de fons.

3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL CÀNON DE
L’EXERCICI 2017, ANOM D’ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU (EYSA)
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2016, que aprova
l’adjudicació del servei de gestió i explotació dels serveis públics d’aparcament en superfície
i aparcaments soterrats del municipi, anys 2017-2020, a l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA.(EYSA)
D’acord amb el punt segon de l’esmentat acord es fixa un cànon anual fix de 89.000€ i un
cànon anual variable del 90% de l’excedent resultant de descomptar de la recaptació real
anual obtinguda els costos per la prestació del servei i el cànon fix, amb un mínim de
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11.183,60€ (d’acord amb la clàusula desena del plec de clàusules econòmiques,
administratives i tècniques que regeixen l’adjudicació.
També la clàusula desena estableix que l’import corresponent a la suma dels cànons de la
primera anualitat de vigència de la concessió s’ingressarà el dia de la signatura del contracte
que es formalitzi, i prendrà com a base per al càlcul del cànon variable el resultat
d’explotació determinat en l’Estudi de viabilitat de 28-07-2016.
Donat que el contracte es va signar el passat dia 30 de desembre de 2016, vistos els
informes emesos al respecte i la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772672, per import de 100.183,60€, corresponent a la
suma del cànon fix més el cànon variable per a l’exercici 2017, a la concessionària
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU (EYSA).
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU (EYSA) junt amb la liquidació per a que la faci
efectiva dins el termini establert a la mateixa.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES MEMÒRIES VALORADES.
A) Vista la memòria valorada corresponent als arranjament i millores a l’escola Cal.lípolis,
estiu 2017, així com els informes obrants a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada corresponent als arranjament i millores a l’escola
Cal.lípolis, estiu 2017, amb un pressupost total de 29.040,00 € IVA inclòs.
B) Vista la memòria valorada corresponent als arranjament i millores a l’escola Mestral,
estiu 2017, així com els informes obrants a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada corresponent als arranjament i millores a l’escola
Mestral, estiu 2017, amb un pressupost total de 22.953,70 € IVA inclòs.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
PRESENTAT CONTRA L’ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ DELS LOCALS
COMERCIALS ANNEXES AL PARC AQUÀTIC DE LA PINEDA.
Vist l’expedient de contractació tramitat per a l’explotació dels locals comercials de
titularitat municipal annexos al pac aquàtic de la Pineda, mitjançant concessió
administrativa de domini públic, convocada per Acord de la Junta de Govern Local de
data 6 de febrer de 2017, i que utilitza el cànon anual ofertat com a criteri únic
d’adjudicació.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions als licitadors en temps i forma.
Vist el recurs de reposició presentat en data 15 de maig de 2017 (RE 3693), per la
senyora Elisa Sango Martínez, en representació de XAVIMON, SL, contra l’Acord de la
Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2017, pel qual es va adjudicar a l’empresa
RUBENS, SL, l’esmentat contracte, i manifesta que la justificació sobre una possible
baixa temerària emesa per la responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació de
l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant informe de data 20 de març de 2017, no és correcta
per no tractar-se d’un òrgan tècnic, com exigeix l’article 152 TRLCAP, i no estar
suficientment motivat, de manera que comporta la nul·litat de l’Acord de la Mesa de
contractació de 20 de març de 2017, i conseqüentment dels Acords de la Junta de
Govern Local de dates 27 de març de 2017 i 3 d’abril de 2017, que l’incorporen.
Vist l’informe emès pel cap dels Serveis Territorials i de Planificació, en data 18 de maig
de 2017, que proposa la desestimació del recurs de reposició interposat per Xavimon SL
contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2017, per la qual es va
adjudicar a l’empresa RUBENS, SL l’explotació dels locals comercials de titularitat
municipal annexos al pac aquàtic de la Pineda, mitjançant concessió administrativa de
domini públic, perquè, segons la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vila-seca,
el lloc de responsable adjunt de Serveis Territorials i Planificació ha de ser ocupat per un
tècnic d’administració general llicenciat en dret, i que té, entre d’altres, la funció
assignada de responsabilitat directa i assessorament jurídic, de l’Àrea de Contractació,
per la qual cosa aquest òrgan és del tot competent per a l’emissió de l’esmentat informe.
Pel que fa a la manca de motivació, cal fer esment que la Resolució núm. 385/2015, de
21 de juliol del Consell Consultiu d’Extremadura com Tribunal Administratiu de Recursos
Contractuals d’Extremadura assenyala:
“(...) la apreciación de si es posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser
consecuencia de una valoración de los diferentes elementos que concurren en la oferta y
de las características de la propia empresa licitadora (...)”.
En aquest cas, el procediment s’ha seguit en els termes ajustats a les exigències legals,
ja que s’ha requerit l’informe al licitador que va formular l’oferta presumptament
desproporcionada, s’ha presentat dins de termini la documentació sol·licitada, i s’ha emès
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motivadament el dictamen corresponent sobre aquesta circumstància, ja que aquest
dictamen entén que la raonabilitat i pormenorització de la justificació de la oferta del
licitador classificat en primer lloc és més que suficient, plausible i aclaridora. Cal tenir en
compte en aquest sentit la Resolució 107/2016, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales:
“(...) la apreciación que una proposición se encuentra incursa en situación de anormalidad
o desproporción es una excepción al principio general de que los contratos deben
adjudicarse a la oferta econòmicamente más ventajosa, lo que lleva lógicamente al
legislador a regularla con un cierto carácter restrictivo.
Com es recollia en l’informe esmentat, la justificació de l’oferta incursa en presumpció de
temeritat, no ha de tenir per objecte demostrar la seva viabilitat, sinó explicar l’oferta
proposada i permetre a l’òrgan de contractació arribar a la convicció de què es pot portar
a terme. En aquest sentit, l’article 69.3 de la nova Directiva sobre contractació pública
(Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer assenyala:
“El poder adjudicador evaluará la información proporcionada consultando el licitador. Sólo
podrá rechazar la oferta en el caso que los documentos aportados no expliquen
satisfactoriamente el bajo nivel dels precios o gastos”.
Com s’ha assenyalat abans, l’informe de la responsable adjunta de Serveis Territorials i
Planificació constata que s’ha assolit la finalitat de la legislació de contractes que
consisteix en què se segueixi un procediment contradictori, als efectes d’evitar que les
ofertes amb valors anormals o desproporcionat es refusin directament, sense comprovar
abans si es poden executar. No es tracta de justificar exhaustivament l’oferta
desproporcionada, sinó de proveir arguments que permetin a l’òrgan de contractació
arribar a la convicció que es pot dur a terme.
És per això que en base als argument aportats per l’adjudicatari, i incorporats a l’informe
de la responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació de data 20 de març de
2017, queda suficientment acreditada i garantida la possibilitat de compliment de l’oferta
presentada pel licitador RUBENS SL, pel que fa a la consideració dels següents factors:
a) El coneixement i experiència en el mercat immobiliari de la zona.
b) La demanda dels inquilins que volen prorrogar els contractes que han tingut els darrers
anys, així com la demanada de nous inquilins per accedir als locals que quedin
disponibles al preu fixat
c) El marge brut d’explotació superior a l’habitual en el mercat de lloguer de locals
comercials
d) Les bones expectatives d’ocupació turística per a les properes temporades.

i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Xavimon SL contra l’Acord de
la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2017, pel qual es va adjudicar a l’empresa
RUBENS, SL l’explotació dels locals comercials de titularitat municipal annexos al pac
aquàtic de la Pineda, mitjançant concessió administrativa de domini públic, pels motius
que consten a l’informe del Cap dels Serveis Territorials i de Planificació de data 18 de
maig actual.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE
ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA D’HABITATGES.

SUBVENCIONS

PER

A) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 4 per a la
reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat a l’av. Ramon d’Olzina, núm. 4
de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 28 i 31 de març de 2017, en els que s’acredita el compliment dels
requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 4, amb CIF H43313683,
una subvenció per import de 357,82 € per l’arranjament, i reparació i pintura de la façana de
l’edifici situat a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 4 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 357,82 € per a la concessió de la subvenció
esmentada, amb càrrec a la partida 13.15220.48900 (D-11550) del pressupost municipal.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
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presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
B) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Rambla Catalunya, núm. 2 per
a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat a la Rambla Catalunya,
núm. 2 de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 11 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de
la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Rambla Catalunya, 2, amb CIF H43254655,
una subvenció per import de 493,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura de la façana de
l’edifici situat a la Rambla Catalunya, núm. 2 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 493,00 € per a la concessió de la subvenció
esmentada, amb càrrec a la partida 13.15220.48900 (D-11543) del pressupost municipal.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.

C) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línia 2)
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. R. R. R., per a la reparació i arranjament i pintura
de la façana de l’habitatge situat al c. Castillejos, núm. 6 de Vila-seca, i vistos els informes
favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 19 d’abril de 2017 i 2
de maig de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. R. R. R., una subvenció per import de 157,30 € per
l’arranjament, i reparació i pintura de l’edifici situat al c. Castillejos, núm. 6 de Vila-seca,
d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 157,30 € a la partida pressupostaria 13-1522048900 (D-12888) per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
D) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S.F.S., per a la reparació i arranjament i pintura de
la façana de l’habitatge situat a la Plaça de les Creus, núm. 16 de Vila-seca, i vistos els
informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 19 d’abril de
2017 i 20 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la
convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
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Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. S.F.S. una subvenció per import de 361,30 € per l’arranjament, i
reparació i pintura de l’edifici situat a la Plaça de les Creus, núm. 16 de Vila-seca, d’acord
amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 361,30 € a la partida pressupostaria 13-1522048900 (D-12890) per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
E) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Edifici Obsidiana, per a la
reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al c. Emili Vendrell, 4 de La
Pineda, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en
data 18 d’abril de 2017 i 20 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits
de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Edifici Obsidiana, amb NIF H43387976 una
subvenció per import de 1.700,000 € per l’arranjament, i reparació i pintura de l’edifici situat
al c. Emili Vendrell, 4 de La Pineda, d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.700,00 € a la partida pressupostaria 1315220-48900 (D-12889) per a la concessió de la subvenció esmentada.
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TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
F) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc I, per a
la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 137
de La Pineda, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 20 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de
la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc I, amb NIF
H43646678 una subvenció per import de 1.700,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura
de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 137 de La Pineda, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.700,00 a la partida 13-15220-48900 (D12891) del pressupost municipal per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
G) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
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de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc II, per
a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm.
137 de La Pineda, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 20 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de
la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc II, amb NIF núm.
43646686, una subvenció per import de 1.700,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura de
l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 137 de La Pineda, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.700,00 a la partida del pressupost municipal
13-15220-48900 (D-12911) per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
H) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc III, per
a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm.
137 de La Pineda, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 20 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de
la convocatòria.
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Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc III amb NIF
H43644053 una subvenció per import de 1.700,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura
de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 137 de La Pineda, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.700,00 a la partida del pressupost municipal
13-15220-48900 (D-12893) per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
I) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc IV, per
a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm.
137 de La Pineda, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 20 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de
la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc IV amb NIF
H43639723 una subvenció per import de 1.700,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura
de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 137 de La Pineda, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.700,00 a la partida 13-15220-48900 (D12912) del pressupost municipal per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
J) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25
de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc V, per
a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm.
137 de La Pineda, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 20 d’abril de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de
la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Edifici Los Juncos, Bloc V amb NIF
H43639715 una subvenció per import de 1.700,00 € per l’arranjament, i reparació i pintura
de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 137 de La Pineda, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.700,00 a la partida 13-15220-48900 (D12895) del pressupost municipal per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
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presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GARCIA RIERA, SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA.
PART 2.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
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 GARCIA RIERA, SL la devolució de la fiança dipositada
per les obres de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2, per import de 64.957,39 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SOFFITTO ARQUITECTURA, SLP DE DEVOLUCIÓ
DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ OBRES
DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA, PART 2.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
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 SOFFITTO ARQUITECTURA, SLP, la devolució de la
fiança dipositada pel contracte del servei de direcció de les obres de rehabilitació del
Castell de Vila-seca, Part 2, per import de 2.406,25 €.
SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.
C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA AGROVIAL, SA. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA
D’ARBRES AL CARRER D’ISAAC ALBÉNIZ DE LA PINEDEA (ENTRE ELS CARRERS
D’ALFREDO KRAUS I DE MARCOS REDONDO).
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
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 AGROVIAL, SA. la devolució de la fiança dipositada per
les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al carrer d’Isaac Albéniz de la
Pineda (entre els carrers d’Alfredo Kraus i de Marcos Redondo), per import de 3.644,13 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
D) SOL·LICITUD DE L’ENDESA ENERGIA, SAU DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DE
LES DEPENDÈNCIES I INSTAL.LACIONS MUNICIPALS.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
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 ENDESA ENERGIA, SAU la devolució de la fiança
dipositada pel contracte de subministrament d’energia elèctrica de les dependències i
instal·lacions municipals, per import de 12.117,49 €.
SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.
E) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GARCIA RIERA, SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE MILLORA DE LA VORERA DEL CARRER REQUET
DE FÉLIX.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
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 GARCIA RIERA, SL la devolució de la fiança dipositada
per les obres de millora de la vorera del carrer Requet de Félix, per import de 6.233,46 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIES

PER

Vista la sol·licitud efectuada per S. S. I., on demana que li sigui atorgada llicència municipal
per a la instal·lació de taules i cadires al passeig marítim de la Pineda, davant l’establiment
de bar anomenat "Bar le Garage", situat al pg. Pau Casals, 76-78, de la Pineda, durant la
temporada d’estiu de 2017.
Vista la resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data
27/12/2016, on s’aprova l’ autorització de la corresponent ocupació del domini públic
marítim terrestre per les instal·lacions de terrasses per a bars al passeig marítim de la
Pineda, en la temporada de l’any 2017.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a S. S. I., llicència per a la instal·lació de 2 taules i 4 cadires al
passeig marítim de la Pineda, davant l’establiment de bar anomenat "Bar Le Garage", situat
al pg. Pau Casals, 76-78, de la Pineda.
SEGON.La temporada estiuenca, als efectes d’aquesta autorització, comença l’1
d’abril de 2017 i finalitza l’1 de novembre de 2017, data màxima per a l’aixecament de les
instal·lacions autoritzades.
TERCER.Aprovar la liquidació per un import de 1.099,04 euros, que han estat
ingressats mitjançant dipòsit previ (núm. Liquidació 767322), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER INSTAL.LAR
UNA PARADA AMBULANT AL MERCAT DELS ENCANTS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud efectuada per A. S. M., en què demana llicència municipal per a instal·lar
una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2016.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
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Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a A. S. M., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la
Pineda amb núm. 96, amb una ocupació de 8 metres lineals, destinada a la venda de: tèxtil,
durant l’any 2016.
SEGON.- Donar compte de la liquidació núm. 703.692, per un import de 801,60 €, la qual
ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 13/04/2016, un cop
comprovat que s’ha efectuat el pagament a Base, gestió d’ingressos, d’acord amb alló
que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada als requeriments que consten a
l’expedient.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LA FESTA DE SANT JOAN DE
LA PINEDA 2017.
Atès que com en anys anteriors es celebraran al nucli de La Pineda els actes de la Festa
de Sant Joan amb un programa d’activitats lúdiques i culturals.
Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de les
festes de Sant Joan al nucli de la Pineda, el dia 23 de juny.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal on s’acredita l’existència de consignació
adequada i suficient per a portar a terme l’activitat, amb càrrec a la partida 2017 14 92400
22609, A 13192 del vigent pressupost municipal i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la programació de la festa de Sant Joan al nucli de La Pineda, el 23 de
juny de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar a
terme l’esmentada activitat per 8.384,85 € (iva inclòs), amb càrrec a la partida 2017 14
92400 22609, A 13192 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i Pujals
per la signatura dels contracte corresponents.
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QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA
SUBVENCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ
DEL PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ” 2015.
Vista la resolució de data 3 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 44.800,00 euros, pel desenvolupament del programa “Joves
per l’Ocupació” amb l’assignació de 12 joves destinataris (expedient núm. JPO-75-2015).
Atès que ha finalitzat el programa i d’acord amb la Base 24 de l’Ordre EMO/254/2015, 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 8.541,40 euros entre l’import atorgat i les despeses reals.
Vist que durant l’any 2016 s’ha fet efectiu un ingrés de 35.840 euros (80% de la
subvenció atorgada) per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Atès que l’import no justificat a renunciar es de 8.541,40 euros, i l’import de la subvenció
atorgada va ser de 44.800 euros, la quantitat pendent d’ingrés per part del Servei
d’Ocupació de Catalunya és de 418,60 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 Joves per l’Ocupació 2015 i la
justificació econòmica de la subvenció, amb una despesa justificada acceptada de
36.258,60 euros i, renunciar a 8.541,40 euros que no s’han gastat d’acord amb el
desenvolupament real del programa.
SEGON.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la quantitat de 418,60 euros, que
correspon a l’import de la subvenció pendent del programa.
TERCER.- 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.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització d’aquest acord.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL CONSELL
ESCOLAR DE L’INSTITUT VILA-SECA PEL FUNCIONAMENT DEL PFI-PIP AUXILIAR
D’ESTABLIMENTS HOTELERS I DE RESTAURACIÓ, CURS 2016-2017.
Vist la sol·licitud de subvenció directe per als serveis educatius presentada pel Consell
Escolar de l’institut Vila-seca, acompanyada de la declaració responsable d’estar al
corrent del pagament, així com del programa d’activitats previstes pel curs 2016-2017 i el
pressupost econòmic.
Atès que es considera que aquesta finalitat justifica l’aportació econòmica municipal.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions,
previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.
Vist l’informe justificatiu de la regidora d’Ensenyament on exposa que és considera
convenient i necessari contribuir al finançament per a la reposició d’aquest material i
equipament ja que aquesta acció formativa respon a la voluntat municipal que es va
manifestar amb anterioritat al Departament d’Ensenyament, és per aquest motiu, que es
proposa fer una aportació de 6000 € per a la realització de les compres de material
necessàries per al curs 2016-2017.
Vist l’informe del Cap de la dependència de Serveis a les Persones i d’acord amb el Pla
Estratègic de Subvencions de l’exercici 2017.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció de 6.000 € a l’Institut Vila-seca per
atendre el pagament d’una part de les despeses del Programa de Formació i Inserció del
curs 2016-2017 per reposicions de l’equipament del programa.
SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida 14 32009 48900 del vigent pressupost
municipal AD 11879.
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 de reposició de material
fungible necessari per al desenvolupament de les activitats d’hoteleria i d’equipaments
necessaris per al funcionament del Pla d’Iniciació Professional.
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2.
L’entitat haurà de justificar des de l’1 al 30 de setembre de 2017 la despesa
realitzada per als conceptes ja descrits en l’anterior punt, mitjançant la presentació de la
següent documentació:
•
Instància sol·licitant el pagament.
•
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats
per les quals es va concedir la subvenció
•
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
•
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:
i.
Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre de 2016 fins al 31
d’agost de 2017. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin
totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
ii.
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
iii.
Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la col·laboració municipal.
2.
El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així
mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
4.
El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal 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.
5.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
6.
L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
QUART. Notificar aquest acord a l’Institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ALS CONSELLS
ESCOLARS DE LES ESCOLES I INSTITUTS DEL MUNICIPI, CURS 2016-2017.
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Vistes les diferents sol·licituds de subvenció directe per als serveis educatius presentades
pels Consells Escolars de les escoles i instituts del municipi, acompanyats de la
declaració responsable d’estar al corrent del pagament, així com programa d’activitats
previstes pel curs 2016-2017 i el pressupost corresponent.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions,
previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici de 2017.
Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què
exposa que es considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de
les despeses de funcionament que tenen les escoles i instituts, és per aquest motiu, que
es proposa fer una aportació.
Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de
l’ens local per aquest 2017 i atès que les peticions van destinades al finançament
d’equipaments pel centre, celebració de festes tradicionals i edició de la revista escolar,
per tal de millorar la tasca educativa del centre.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de subvencions als Consells Escolars de les escoles i
instituts del municipi per a les finalitats següents:
Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant el curs escolar 2016-2017. No hi quedarà inclòs el material
fungible.
-

Edició de revistes escolars curs escolar 2016-2017.

Celebració de festes durant curs escolar 2016-2017. Aquestes festes poden ser:
Setmana Cultural, la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i Fi de Curs.
SEGON. Aprovar la concessió dels imports de les subvencions que s’indiquen a
continuació:
Consell Escolar
Escola Antoni Torroja i Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar

Import
1.830 €
1.830 €
1.830 €
1.830 €
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Escola La Canaleta
Escola Cal·lípolis
Escola La Plana
Institut Vila-seca
Institut Ramon Barbat Miracle

1.715 €
1.500 €
1.500 €
1.830 €
1.830 €

TERCER. Aprovar la despesa a càrrec de les partides del vigent pressupost municipal:
Consell Escolar
Escola Antoni Torroja i Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola La Canaleta
Escola Cal·lípolis
Escola La Plana
Institut Vila-seca
Institut Ramon Barbat Miracle

Partida
14 32001 48900
14 32002 48900
14 32003 48900
14 32004 48900
14 32005 48900
14 32006 48900
14 32007 48900
14 32009 48900
14 32008 48900

AD
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12178
12177

QUART. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre
de 2017 mitjançant la presentació de la següent documentació:
a.
Instància sol·licitant el pagament.
b.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats
per les quals es va concedir la subvenció
c.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
d.
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:
i.
Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre del 2016 fins al 31
d’agost de 2017. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin
totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
ii.
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
iii.
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.
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
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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 la col·laboració municipal 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.
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.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a les escoles i instituts del municipi i a la Intervenció
Municipal de Fons
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’AMPA DEL
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE VILA-SECA, CURS 2016-2017.
Vista la sol·licitud de subvenció directe per als serveis educatius presentada per l’ AMPA
de del Conservatori Professional de Música, acompanyada de la declaració responsable
d’estar al corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes pel curs 20162017 i el pressupost corresponent.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions,
previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici de 2017.
Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què
exposa que es considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de
les despeses de funcionament que té l’AMPA del Conservatori Professional Municipal de
Música de Vila-seca per a suport a l’Escola Municipal de Música i al Conservatori
Municipal de Música de Vila-seca per a fer front a despeses d’activitats de música
complementàries de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori Municipal de Música
de Vila-seca, crus 2016-2017. Suport a les sortides culturals i musicals, concerts i
concursos de música en què participa l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i del
Conservatori Municipal de Música de Vila-seca i fer front a les despeses de celebració de
la festa de Santa Cecília, diada de la música, curs 2016-2017.
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Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de
l’ens local per aquest 2017 .
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de subvencions a l’AMPA del Conservatori Professional
de Música del municipi per a les finalitats següents:
•
Despeses d’activitats de música complementàries a les impartides de forma
regular per l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Municipal de Música de Vilaseca, curs 2016-2017
•
Despeses de suport a sortides culturals i musicals, concerts i concursos de música
en què hi participi l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Municipal
de Música de Vila-seca, curs 2016-2017
•
Despeses de celebració de la festa de Santa Cecília, diada de la música, curs
2016-2017
SEGON. Aprovar la concessió de subvenció 1.500 € a l’AMPA del Conservatori
Professional de Música a càrrec de la partida 14 32021 48900 del vigent pressupost
municipal AD 11867.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2.
L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre
de 2017 mitjançant la presentació de la següent documentació:
a.
Instància sol·licitant el pagament.
b.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats
per les quals es va concedir la subvenció
c.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
d.
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:
i.
Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre del 2016 fins al 31
d’agost de 2017. Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin
totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data,
IVA).
ii.
Document de relació de factures presentades i especificació de les fonts de
finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
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iii.

Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la col·laboració municipal.

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 l’anagrama municipal 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.
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.
QUART. Notificar aquest acord a l’AMPA del Conservatori Professional de Música i a la
Intervenció Municipal de Fons
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ I PAGAMENT D’INCENTIUS A LA
CREACIÓ D’EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014 I 2015 ( PERIODE EXTRAORDINARI).
Vist que en data 23 de desembre de 2016 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
extraordinàries del Programa Impuls a l’Ocupació, que regulen la concessió d’incentius a
les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació, que afecten als
exercicis 2014 i 2015.
Atès que aquestes bases tenen per objecte establir un període extraordinari per atendre
les sol·licituds de concessió i pagament de subvencions a empreses i emprenedors que
van presentar la sol·licitud entre l’1 de gener de 2014 al 30 de setembre de 2015,
corresponents als programes Impuls a l’Ocupació 2014 i 2015, i que no van poder ser
ateses per manca de consignació pressupostària suficient o per presentar-se fora de
termini la sol·licitud de pagament.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 9 de febrer de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat la concessió i el pagament d’incentius per a la contractació
de treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal, durant aquest període
extraordinari, que afecten als exercicis 2014 i 2015.
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Atès que les empreses referenciades han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 8.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 31.750 euros.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el segueix:
PRIMER. Fixar la concessió i l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les
empreses que figuren en el quadre inclòs a l’expedient.
SEGON. Aprovar la concessió i la despesa final per import de 31.750 euros i el pagament
individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 DO- 286 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER AL
PAGAMENT DE REBUTS DE LLOGUER.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades per al pagament de
rebuts de lloguer.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca en cadascuna d’elles i vist l’informe emès
per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació
pressupostària adient per afrontar la despesa.
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex núm. 2 que consta a l’expedient,
amb la relació de beneficiaris i conceptes, per un import total de 1.302,00 €, a càrrec de
la partida 2017 14 23100 48000 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.302,00€
d’acord amb l’annex 2, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 373 del vigent
pressupost municipal.
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TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de DIAMETTURE SA, amb NIF A08411217, P.R.S. i E.M.V., segons el detall
que figura en la pròpia relació continguda en l’annex 2.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
AL PAGAMENT D’AJUTS TÈCNICS.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca en cadascuna d’elles i vist l’informe emès
per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació
pressupostària adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 4 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris, concepte i amb un import total de 526,00 €, a càrrec de la
partida 2017.14.23100.48000 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 526,00 €
d’acord amb l’annex 4, a càrrec de la partida 2017.14.23100.48000 END 11622 - 11623
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de L. M. G., d’Òptica Centro, segon el detall que figura en la pròpia relació
continguda en l’annex 4.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2017.
A) Vista la sol·licitud del Club Handbol Vila-seca, que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016/2017 , així com
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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 d’inici d’expedient de sol·licitud de subvenció amés per la regidoria
d’esports.
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 fiscalització 12-2017-221* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Handbol Vila-seca, una subvenció de 3.000,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017 amb càrrec a la
partida 14.34117.48900 (Subvenció al Club Handbol Vila-seca), aprovació subvenció AD
201700011575 i bestreta del 80% de la subvenció O 201700011576 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.
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7.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
8.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la bestreta
no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9.
Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a
percebre-la.
TERCER.- Concedir al Club Handbol 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 2.400,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de
funcionament de l’Entitat.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
B) Vista la sol·licitud del Club Vila-seca Futbol Sala, que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017.
Vist l’informe d’inici d’expedient de sol·licitud de subvenció amés per la regidoria
d’esports.
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 fiscalització 12-2017-222* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Vila-seca Futbol Sala una subvenció de 4.500,00.-€ (IVA
inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017 amb càrrec a
la partida 14.34118.48900 (Subvenció al Club Vila-seca Futbol Sala), aprovació
subvenció ADO201700011577 del vigent pressupost municipal.

36

SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, quatre mil cinc cents euros (4.500,00€),
amb càrrec a la partida 14.34118.48900 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 la
temporada 2016-2017.
2.
L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2016 fins el 31/07/2017 de funcionament ordinari com a màxim el 30 de novembre
de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
•
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats
per les quals es va concedir la subvenció
3.
El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així
mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol
altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les
publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.
6.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
7.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
8.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la bestreta
no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9.
Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a
percebre-la.
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.
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CINQUÈ.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Vila-seca Futbol Sala,
mitjançant factures, per un import de 10.191,24 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida al Club Vila-seca Futbol Sala.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 4.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34118.48900 (ADO201700011577) del vigent pressupost municipal.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
C) Vista la sol·licitud del Club Atletisme Vila-seca, que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 , així com una
bestreta del 80% de l’import de la mateixa per tal de fer front a les despeses inicials de
l’entitat, acompanyada de les memòries de les activitats a realitzar així com dels seus
pressupostos.
Vist l’informe d’inici d’expedient de sol·licitud de subvenció amés per la regidoria
d’esports.
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 fiscalització 12-2017-220* signat per l’Interventor, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Atletisme Vila-seca una subvenció de 9.400.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017 amb càrrec a la
partida 14.34102.48900 (Subvenció al Club Atletisme Vila-seca), aprovació subvenció AD
201700011573 i bestreta del 80% de la subvenció O 201700011574 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
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•
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats
per les quals es va concedir la subvenció
3.
El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així
mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol
altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les
publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.
6.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
7.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
8.
En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la bestreta
no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9.
Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del beneficiari a
percebre-la.
TERCER.- Concedir al Club Atletisme 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 7.520,00 €, per tal que pugui fer front a les despeses ordinàries i de
funcionament de l’Entitat.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.10
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHRAURÍ PER L’ANY 2017.

A

Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Hammada, Associació d’Amics del Poble
Sahrauí del Camp de Tarragona, 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.
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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 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Hammada, Associació d’Amics
del Poble Sahrauí del Camp de Tarragona, amb NIF G-43852730 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 14 33405
48900 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.
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. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
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

40

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.
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 aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ AL GRUP
ESPLAI L’ESCLOP PER A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Grup d’Esplai l’Esclop 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 25 de
novembre de 2016.
Atès l’informe de fiscalització número 12-2017-225 signat per l’Interventor Municipal de
Fons i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Grup d’Esplai l’Esclop de Vilaseca, amb NIF G-43931906 per import de 2.000,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.000,- € amb càrrec a la partida 14 33403
48900, AD 11773 del pressupost de l’any, 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.
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. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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 aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ASSOCIACIONS DE VEINS DEL MUNICIPI.
A) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV de la Plana 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 en data 25 de
novembre de 2016.
Atès l’informe de fiscalització número 12-2017-226 signat per l’Interventor Municipal de
Fons i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV de la Plana,
amb NIF G 43243740 per import de 9.500,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 9.500,- € per fer front a la subvenció que
s’atorga, amb càrrec a la partida 14 92404 48900, AD 11771.
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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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. 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.
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.
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.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
B) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV Santa M. de La Pineda 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 en data 25 de
novembre de 2016.
Atès l’informe de fiscalització número 12-2017-227 signat per l’Interventor Municipal de
Fons i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV Santa M. de la
Pineda, amb NIF G 43265529 per import de 7.000,-€ destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 7.000,- € per fer front a la subvenció que
s’atorga, amb càrrec a la partida 14 92405 48900, AD 11770.
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.
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
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 Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels actes on hi
consti la col·laboració de l’Ajuntament.
3. 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.
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.

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.
6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ
ABADIA DE MONTSERRAT 2025, PER A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Fundació Abadia de Montserrat 2025, 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.
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Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Fundació Abadia de
Montserrat 2025, amb NIF G-61433934 per import de 3.000,-€ destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.000,- €, amb càrrec de la partida
14.34117.48900 AD-11575 del vigent pressupost, 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.
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. 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.
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.
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.
6.14
RESOLUCIÓ, SI
D’URGÈNCIA SOCIAL.

ESCAU,

DE

DIFERENTS

SOL.LICITUDS

D’AJUTS

Atès que l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix que els tributs seran despesa subvencionable quan el beneficiari de la
subvenció els aboni efectivament i, que l’article 83 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de subvencions
estableix que es considerarà efectivament pagada la despesa subvencionable amb la
cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa
realitzada.
Atès que l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària estableix
que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per
compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat en
les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
Vistes les sol·licituds presentades per veïns i veïnes del municipi, per poder beneficiar-se
de l’ajut a famílies monoparentals pel pagament de l’IBI corresponent a l’exercici de 2016.
Vist l’informe emès des de l’Àrea de Benestar Social, on indiquen els sol·licitants que
compleixen, així com els que no, els requisits que estableixen les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici 2017 per ser beneficiari de l’ajut social per fer front al
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, annex 6, Base 17, “Bases reguladores per a
la concessió d’ajuts d’urgència social”, dotzena, punt A.
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Vist els documents justificatius del pagament del 100% de l’IBI de l’any 2016 dels usuaris
relacionats al punt Primer de la proposta.
Vist que la gestió de la recaptació d’aquest impost es troba delegada a la Diputació de
Tarragona, Base Gestió d’Ingressos, per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2009.
Vist que a l’exercici 2016 Base Gestió d’Ingressos va emetre les liquidacions
corresponents en concepte d’Impost sobre Béns Immobles de la Sra. Castellar Olivares i
vist que actualment es troba pendent de pagament la segona fracció de l’impost amb els
recàrrecs i costes corresponents, que en data 29/03/2017 ascendien a 46,18€ els
recàrrecs, 3,54€ els interessos i 1,75€ les costes
Vist que els imports del deute pendent d’ingrés a l’organisme recaptador de la Sra.
Castellar Olivares quedarien liquidats amb la concessió de l’ajut per part de l’Ajuntament,
establert a l’esmentada Base 17 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici
2016.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el segueix:
PRIMER.
Aprovar la concessió de les sol·licituds d’ajuts de l’IBI per famílies
monoparentals corresponent a l’any 2016 als sol·licitants que s’indiquen a l’expedient.:
SEGON. Denegar les sol·licituds que s’indiquen a l’expedient.
TERCER. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 2.894,29€ a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 434 del vigent pressupost municipal, a
favor dels usuaris que figuren en l’expedient.
QUART. Cedir parcialment els drets de cobrament de la beneficiària C. O., F. I. per import
de 282,35€ a favor de Base Gestió d’Ingressos com a organisme recaptador.
CINQUÈ. Notificar personalment l’acord a cadascun dels sol·licitants, a la Intervenció
municipal de fons i a l’EBAS.
6.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2014, de concessió d’un ajut
a la Sra. I. D. G. pel tractament d’ortodòncia de la menor S. R.
Vist que durant l’exercici 2014 no es va justificar l’ajut en el temps i la forma estipulada al
corresponent acord d’aprovació, amb el tancament de l’exercici es procedeix a donar de
baixa el crèdit pressupostari.
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Vist la importància social i havent verificat que el tractament d’ortodòncia objecte de l’ajut
ha estat realitzat.
Vista la justificació de l’ajut d’urgència social esmentat i vist l’informe emès per l’ABSS
Vila-seca.
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 a la Sra. I. D. G., l’ajut per assumir les despeses del tractament
d’ortodòncia de la menor S. R., per un import total de 370,00 €.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 370,00 € a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 13485 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de J. M. G. V. de SERVIDENT Clínica Dental a càrrec de la partida 2017 14 23100
48000 END 13646 del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,
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Adolf Barceló Barcelo

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
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Ubicació: Vila-seca. Tarragona

Josep Poblet i Tous
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