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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 de setembre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.25 hores

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

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 4 DE SETEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 4 de setembre de 2017,
que és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’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 d’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-2017000655), per import de 57.312,75 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO PER A GOSSOS A
VILA-SECA.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 26 de juny de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent a les obres de construcció d’una zona d’esbarjo per a
gossos en la parcel·la municipal situada a l’encreuament entre la Via Màxima i el Raval de
la Mar (parc caní), amb un pressupost de 69.377,08 € (sense IVA) i 14.569,19 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 83.946,27 €, (IVA inclòs).
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Consta a l’expedient Informe del secretari general d’aquest Ajuntament sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i concordants del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada de les obres de construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos en la parcel·la
municipal situada a l’encreuament entre la Via Màxima i el Raval de la Mar (parc caní),
mitjançant procediment obert i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, i la
despesa màxima de amb un pressupost de 69.377,08 € (sense IVA) i 14.569,19 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 83.946,27 €, (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2017.13.15300.63104 (ARC-21683) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada de les obres de construcció
d’una zona d’esbarjo per a gossos en la parcel·la municipal situada a l’encreuament entre
la Via Màxima i el Raval de la Mar (parc caní).
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE LA MILLORA D’ACCÉS PER A VIANANTS
ENTRE L’AVINGUDA GENERALITAT TRAM COMPRÉS ENTRE EL C. VILA DELS
OLZINA I EL C. BARENYS DE VILA-SECA.
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Atès l’acord de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2017, que va adjudicar el
contracte menor de les obres d’accessibilitat per a vianants entre l’avinguda de la
Generalitat tram comprès entre els c. Vila dels Olzina i el c. Barenys de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran
SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, la regidora delegada
d’urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-459 de la Intervenció General de data 31
d’agost de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres de millora
d’accés per a vianants entre l’avinguda de la Generalitat tram comprés entre el c. Vila
dels Olzina i el c. Barenys de Vila-seca, realitzades per Construcciones y Reformas
Jimaran SL amb núm. de NIF B-43.778.950, per un import de 16.896,28 € sense IVA,
3.548,22 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 20.444,50 € (IVA
inclòs) i aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF21191) del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres de remodelació de les instal·lacions elèctriques de la Biblioteca
municipal de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa BOSIR, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de remodelació
de les instal·lacions elèctriques de la Biblioteca municipal de Vila-seca, realitzades per
l’empresa BOSIR, SA, amb NIF núm. A43115971, per un import de 36.063,24 € sense
IVA i 7.573,28 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 43.636,52 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15220.63900 (OF21190) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa BOSIR, SA al departament
d’urbanisme i al d’intervenció.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE L’ELECTRÒNICA DE LES
XARXES PER LES SEUS MUNICIPALS REMOTES DE L’AJUNTAMENT.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar el subministrament, instal.lació i configuració de l’electrònica de les xarxes
per les seus municipals remotes de l’Ajuntament.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa ICOT INFORMÀTICA
COMUNICACIONES TARRAGONA, SA en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 corresponent al subministrament,
instal·lació i configuració de l’electrònica de les xarxes per les seus municipals remotes
de l’Ajuntament, realitzades per ICOT INFORMÀTICA COMUNICACIONES
TARRAGONA, SA amb NIF núm. A43132422, per un import de 35.662,00 € sense IVA i
7.489,02 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 43.151,02 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15220.63900 (OF21199) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ICOT INFORMÀTICA
COMUNICACIONES TARRAGONA al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
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D) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1
CORRESPONENT A LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA IP A
LES SEUS MUNICIPALS REMOTES DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2016, que va adjudicar
les obres d’ampliació del servei de telefonia IP a les seus municipals remotes de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Ene Tarragona SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-464 de la Intervenció General de data 1 de
setembre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres d’ampliació dels
servei de telefonia IP a les seus municipals remotes de l’Ajuntament de Vila-seca,
realitzades per Ene Tarragona SA amb num. de NIF A-43.061.175 per un import
de12.959,09 € (10.709,99 € principal més 2.249,10 € d’IVA) a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 2017.13.15220.63900 (OF-21201) corresponent al pressupost municipal
vigent, així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

E) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 I ÚNICA DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA A LA LLAR D’INFANTS “ELS
FARTETS” DE LA PINEDA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2017, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de construcció d’una tanca a la Llar d’infants “Els Fartets” de la
Pineda.
Vista la certificació núm. 1 i única presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i única de les obres de construcció d’una
tanca a la Llar d’infants “Els Fartets” de la Pineda, realitzades per CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, amb NIF núm. B43778950, per un import de 8.206,14 €
sense IVA i 1.723,29 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
9.929,43 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.15220.63900 (OF-21207)
del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

F) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES
OBRES
CORRESPONENTS
AL
PLA
D’ELIMINACIÓ
DE
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES, FASE 01.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres corresponents al Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques,
Fase 01.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa TOP PROYECTOS & CONTRATAS,
en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres corresponents
al Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, Fase 01, realitzades per TOP
PROYECTOS & CONTRATAS, amb NIF núm. B08156572, per un import de 8.818,64 €
sense IVA i 1.851,91 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
10.670,55 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF21687) corresponent del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa TOP PROYECTOS &
CONTRATAS, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
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G) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES
OBRES DE MILLORA ACCÉS PER A VIANANTS EN EL TRAM DE L’AVINGUDA
GENERALITAT TRAM COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS DE LA VILA DELS OLZINA I
CARRER DE BARENYS.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2017, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de millora accés per a vianants en el tram de l’Avinguda
Generalitat, tram comprés entre els carrers de la Vila dels Olzina i carrer de Barenys.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
JIMARAN, SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de millora
accés per a vianants en el tram de l’Avinguda Generalitat, tram comprés entre els carrers
de la Vila dels Olzina i carrer de Barenys, realitzades per CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, amb NIF núm. B43778950, per un import de 4.594,92 €
sense IVA i 964,93 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 5.599,85
€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF21206) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

H) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 DE LES
OBRES D’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL C. DE LES CREUS, 25-27 DE VILASECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres d’enderroc de l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27,
urbanització del solar restant i tractament de parets mitgeres.
Vista la certificació núm. 5 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent a les obres d’enderroc de
l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i tractament de
parets mitgeres, realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B4345152, per un import de 25.707,13 € sense IVA i 5.398,50 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 31.105,63 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF21192) del pressupost municipal.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 202/17.
Per resolució de l’alcaldia de data 14 de març de 2017 s’incoa expedient d’ordre
d’execució a EDIFICIOS TOSOL, SL, per neteja de la parcel.la PA-3, del PP-VI-2, de Vilaseca.
La tramitació d’aquest expedient s’ha realitzat d’acord amb totes les prescripcions legals
que li són d’aplicació i les notificacions s’han practicat en temps i forma.
En data 16 d’agost de 2017 l’Inspector Municipal ha informat que s’ha procedit a la neteja
el solar per part de la propietat i d’acord amb aquest informe i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 202/17 dictat a EDIFICIOS TOSOL SL, per haver
donat compliment a l’ordre d’execució dictada, tal com indica l’Inspector Municipalen el
seu informe de 16 d’agost de 2017.
SEGON. Notificar aquest cord a l’interessat.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES AMPA DE
LES ESCOLES I ELS INSTITUTS DEL MUNICIPI PEL CURS ESCOLAR 2016-2017.
Vistes les diferents sol·licituds de subvenció directe per als serveis educatius presentades
per les AMPA de les escoles i instituts del municipi, acompanyats de la declaració
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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 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 AMPA per equipament i per a les activitats fora de l’horari
escolar.
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 i per a activitats dels escolars fora de l’horari lectiu.
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 de subvencions a les AMPA 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 2016-2017. No hi quedarà inclòs el material
fungible i en quedaran exclosos els següents conceptes: material esportiu petit
(pilotes, samarretes,etc.) i organització de cursets esportius.
-

Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant el curs
2016-2017 (teatre, esport, piscina, dansa...).

SEGON. Aprovar la concessió dels imports de les subvencions que s’indiquen a
continuació:
AMPA
Escola Antoni Torroja i Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola Cal·lípolis
Institut Ramon Barbat Miracle

Import
5.530 €
5.530 €
5.530 €
5.530 €
4.210 €
6.030 €

TERCER. Aprovar la despesa a càrrec de la partides del vigent pressupost municipal:
AMPA

Partida

AD
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Escola Antoni Torroja i Miret
Escola Sant Bernat Calvó
Escola Mestral
Escola Miramar
Escola Cal·lípolis
Institut Ramon Barbat Miracle

14 32012 48900
14 32013 48900
14 32014 48900
14 32015 48900
14 32017 48900
14 32019 48900

15574
15575
15576
15577
17919
15578

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 d’octubre de
2017 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:
- 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).
- Document de relació de factures presentades i especificació de les
fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
- 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.
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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.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a les AMPA de les escoles i instituts del municipi i a la
Intervenció Municipal de Fons.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ
UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU I LA SIGNATURA DEL CONVENI.

Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica i signatura d’un conveni presentada per la
Fundació Universitat Catalana d’Estiu per una nova edició de la Universitat Catalana
d’Estiu a Prada (Conflent, Catalunya Nord), per tal que dos alumnes del municipi puguin
participar en els cursos, actes i esdeveniments caracteritzats per l’intercanvi cultural entre
estudiants, professors i professionals de tot el domini lingüístic català.
Vist que l’import de la col·laboració econòmica sol·licitada és de 900 euros per la
participació de dos alumnes i vista la designació de les alumnes efectuada per les
direccions dels dos instituts de Vila-seca.
Vist també que en cas que aquestes beques quedessin desertes (per manca de
sol·licituds, anul·lació de matrícula, etcètera), l’import es destinaria directament a les
despeses d’organització de la XLIX edició de l’UCE.
Vist que la Fundació Universitat Catalana d'Estiu facilitarà a l'Ajuntament el material
necessari per a la difusió de la convocatòria i el contingut de l'edició de l'UCE d'enguany. I
l'Ajuntament de Vila-seca, a proposta de la direcció dels dos instituts del municipi,
comunicarà el nom dels estudiants seleccionats a participar-hi al Secretariat de la
Universitat Catalana d’Estiu per a que tramitin la seva matriculació.
De conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.a) i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, pel que fa als supòsits de concessió directa de les
subvencions i a la forma de canalització de dites subvencions mitjançant conveni. D’acord
amb el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 25
de novembre de 2016.
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Vistos els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, en tot allò a que fa
referència a la concessió directa de subvencions.
Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què exposa
que es considera convenient contribuir al finançament d’una part de les despeses
d’organització de l’edició d’enguany i becar a dos alumnes del municipi per a que puguin
participar a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada (Conflent, Catalunya Nord), és per aquest
motiu, que es proposa fer una aportació.
Vist que aquesta subvenció està prevista nominativament en els pressupostos de l’ens
local per aquest 2017 i que es compatible amb d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o
privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
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 900 euros a la Fundació Universitat
Catalana d’Estiu per atendre les despeses de participació de dos alumnes del municipi a
la XLIX edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent.
SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida 14 32022 48900 del vigent pressupost
municipal AD18531.
TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració per l’any 2017 entre la Fundació Universitat
Catalana d’Estiu i l’Ajuntament de Vila-seca i facultar l’alcalde, o qui legalment el
substitueixi, per a la seva signatura.
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 d'organització de les activitats
que s'ofereixen dins la XLIX edició de Universitat Catalana d'Estiu i les dues
beques per a les joves del municipi que cursaran l’edició de l’UCE.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a data màxima el 31
d’octubre de 2017 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•
•
•

Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa 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.
Aportació dels justificants de les despeses:
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- Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les
dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte,
import, data, IVA).
- Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de juny i el 30 de
setembre de 2017.
- 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 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 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 la Fundació Catalana d’Estiu, a les direccions dels dos
instituts i a la Intervenció Municipal de Fons.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
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Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 28 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat incentius per a la contractació de treballadors, mitjançant
ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de cada una de les empreses, les ofertes presentades i les dades econòmiques dels
incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist l’informe de amb conformitat condicionada núm. 402/2017 de la Intervenció General
de data 2 d’agost de 2017 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 les sol·licituds d’incentius presentades per les empreses que figuren en
el quadre següent inclòs a l’expedient, amb el detall de treballadors contractats, durada
dels contractes i l’import de l’incentiu de forma individualitzada.
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Relació:

28/06/2017

Conce s s i ó
Im port incentiu per
Nom bre
Ref expedient
Sol·licitant
treballador
treballadors
770/2016/1
Es pecialitats JB, SL
2.000,00
1
770/2016/2-3
Bercos e, SL
2000 + 4000
2
770/2016/4
Ditrans co, SL
2.000,00
1
770/2016/5
Dopigraf, CB
2.000,00
1
770/2016/6
Medol Protection, SLU
4.000,00
1
770/2016/7
Abdellah Acham rouk
2.000,00
2
770/2016/8-9
Bercos e, SL
2.000,00
2
770/2016/10
Monica Pinteño Gonzalez
6.000,00
1
770/2016/11
Cocina con Ingenio Reus , SL
2.000,00
10
770/2016/12
Alternativas Gas tronom icas , SL
2.000,00
5
770/2016/13-14-15 Bercos e, SL
4.000,00
3
770/2016/16
Genis Cano Briones
2.000,00
1
770/2016/17
Cocina con Ingenio 2011, SL
2.000,00
3
770/2016/18
Cocina con Ingenio 2011, SL
6.000,00
1
770/2016/19
Optim a Facility Services , SL
3.000,00
8
770/2016/20-21 Services a
3.000,00
25
770/2016/22
Mas ter Dis eño Rotulaciones Web, SL
2.000,00
1
770/2016/23
Eva Lopez Sanchez
6.000,00
1
770/2016/24
Lam ons Gas ket and Bolt Iberica
2.000,00
1
770/2016/25
Enm a Hos teleria, SL
2.000,00
1
770/2016/26
Serveis Integrals Vins a, SL
2.000,00
1
770/2016/27
Jorge Encarnación Es teller
6.000,00
1
770/2016/28
Ins agra Uno, SL
6.000,00
1
770/2016/29
Iexterna Partners Outs ourcing, SL
4.000,00
1
770/2016/30
Indis a Serveis , SL
3.000,00
1
770/2016/32
Joaquim a Seritjol Ferrando
2.000,00
1
770/2016/33-34 Bercos e, SL
2.000,00
2
770/2016/35
Acciona Multis ervicios , SA
3.000,00
30
770/2016/36
Indis a Serveis , SL
2.000,00
1
770/2016/37
Wos hip Maritim e, SL
4.000,00
1
770/2016/1 trans f Francis ca Bus tam ante Molina
2.000,00
1
770/2016/2 trans Bercos e, SL
2.000,00
8
770/2016/3 trans f Es pecialitats JB, SL
2.000,00
1
770/2016/4 trans f Juan Carlos Gonzalez Zurita
2.000,00
1
TOTAL

Im port incentiu
total
2.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
20.000,00
10.000,00
12.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
24.000,00
75.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
90.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
16.000,00
2.000,00
2.000,00
342.000,00

SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 342.000 euros, que es farà
efectiu una vegada les empreses hagin justificat la subvenció amb la documentació que
es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació (Rel. D 201700000609) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS
MUNICIPALS CORRESPONENTS A L’ANY 2017.
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A) Vista la sol·licitud de l’Associació Cultural Vila-secana dels motors Antics que demana
la concessió d’una subvenció pel funcionament de l’entitat durant l’any 2017.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’exercici 2017
redactat de conformitat amb allò que disposa l’article 8.1 de la llei 38/2003, de novembre,
general de subvencions, i l’article 12 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat pel RD
887/2006, de 21 de juliol i aprovat pel ple de l'Ajuntament del passat 25 de novembre de
2016.
Ates l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Cultural Vila-secana dels Motors Antics una subvenció
de 2.900,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec
a la partida 14.33013.48900 (Subvenció l’Associació Cultural Vila-secana dels Motors
Antics), aprovació subvenció del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 31 d’octubre de 2017, mitjançant la presentació de la següent
documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
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.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de l’Ajuntament
QUART.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.

B) Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23118 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’Associació
Solidària Sociathlon.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Solidària Sociathlon, on demana la
concessió d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2017, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció sol·licitada.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-353 de la Intervenció General, de data 28 de juliol
de 2017.
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 i vist
el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’entitat Associació Solidària Sociathlon una subvenció per import de
800,00€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb càrrec a la
partida 2017 14 23118 48000 AD 18563 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
Associació Solidària Sociathlon

G55638217

800,00€
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SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
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.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23113 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’Associació
Cultural Grup de Dones de la Pineda.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda, on
demana la concessió d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2017,
acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,
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Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-345 de la Intervenció General de data 28 de juliol
de 2017.
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 i vist
el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda una subvenció per
import de 1.500,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb
càrrec a la partida 2017 14 23113 48000 AD 18550 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
Associació Cultural Grup de Dones la Pineda

G43440635

1.500,00

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23103 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’entitat
Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda, on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2017, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció sol·licitada.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-337 de la Intervenció General de data 28 de juliol
de 2017.
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.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda una subvenció
per import de 2.000,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb
càrrec a la partida 2017 14 23103 48000 AD 18535 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda

G43510536

2.000,00

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment 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.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

E) Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23117 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’entitat Creu
Roja.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Creu Roja Vila-seca, on demana la concessió
d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que té programats pel present any 2017, acompanyada de la memòria
de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-342 de la Intervenció General de data 28 de juliol
de 2017.
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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Per tot l’exposat, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’entitat Creu Roja Vila-seca una subvenció per import de 1.000,00 €
(IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb càrrec a la partida 2017
14 23117 48000 AD 18542 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
CREU ROJA VILA-SECA

Q2866001G

1.000,00

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
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.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
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F) Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23114 48000 per al concessió d’una subvenció al Casal de la
Dona de Vila-seca.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Casal de la Dona de Vila-seca, on demana
la concessió d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i
la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2017, acompanyada de
la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-346 de la Intervenció General de data 28 de juliol
de 2017.
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.
Per tot l’exposat, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Casal de la Dona de Vila-seca una subvenció per import de
1.500,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb càrrec a la
partida 2017 14 23114 48000 AD 18562 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
CASAL DE LA DONA DE VILA-SECA

G43966530

1.500,00

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
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
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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.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

G) Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23102 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’entitat
Associació de Gent Gran Sant Esteve.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Gent Gran Sant Esteve, on demana
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que té programats pel present any 2017, acompanyada de la memòria
de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció sol·licitada.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-360 de la Intervenció General de data 28 de juliol
de 2017.
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.
Per tot l’exposat, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’Associació de Gent Gran Sant Esteve, una subvenció per import
de 3.600,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb càrrec a la
partida 2017 14 23102 48000 AD 18564 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
Associació de Gent Gran Sant Esteve

NIF
G43125780

IMPORT
3.600,00€
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SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
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.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

H) Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23105 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’Associació
de Voluntaris per Vila-seca.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Voluntaris per Vila-seca, on demana la
concessió d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2017, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció sol·licitada.
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Vist l’informe favorable núm. 12-2017-362 de la Intervenció General de data 28 de juliol
de 2017.
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.
Per tot l’exposat, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’Associació de Voluntaris per Vila-seca una subvenció per import de
2.500,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb càrrec a la
partida 2017 14 23105 48000 AD 18565 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
Associació de Voluntaris per Vila-seca

G55572960

2.500,00

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
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.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
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NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è. ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

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

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés
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