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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 13 de novembre de 2017,
que és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVALIDAR LA DESPESA CORRESPONENT ALS
MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2017 DELS SERVEIS DE HOSTING,
MANTENIMENT, ASSISTENCIA TÈCNICA I SUPORT DE LES WEBS I PORTALS
MUNICIPALS.
Atesa l’existència de la factura pendent, corresponent a l’actuació que es va portar a
terme durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2017 i que ha estat conformada el
dia 11/10/2017.
Atès allò que estableix la Base 15 d’execució del pressupost que en cas de despeses
petites, que superin els 5.000 € (IVA inclòs), a més de la Retenció de crèdit prevista, serà
necessari l’acord de l’òrgan competent aprovant la proposta de la despesa.
Atès l’expedient 326/2015 en que es va adjudicar el servei de hosting, manteniment,
assistència tècnica i suport de la eu electrònica i la web de l’Ajuntament de Vila-seca, per
període compres entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2017.
Atès que en data 30 de juny de 2017, va finalitzar el contracte integral de tots els serveis
relacionats amb la disponibilitat, accessibilitat i actualització de la seu, portal
transparència i la web de l'Ajuntament, concretats en un servei de hosting, manteniment,
assistència tècnica i suport als usuaris.
Atès que la Clàusula 8a del Plec regulador de la licitació i el contracte formalitzat amb
l’adjudicatària el 30-6-2015 regulen expressament que a l’acabament del termini de
vigència del contracte el contracte s’entendrà prorrogat, sense modificacions de cap
mena de forma obligatòria per l’adjudicatari, per un període màxim de sis mesos, fins que
hagi realitzat un nou procediment de contractació i el nou adjudicatari es faci càrrec de la
seva execució.
Atès que en data 3 d’abril de 2017 s’incoa expedient 299/2017 per tramitar la
contractació dels serveis de hosting, manteniment, assistència tècnica i suport de la seu
electrònica, portal de transparència i web de l’Ajuntament de Vila-seca, el Patronat
Municipal de Música de Vila-seca i el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.
Atès que el nou contracte s’ha adjudicat en data 16 d’octubre de 2017.
Atès que aquesta factura correspon al serveis de hosting i manteniment des del mes de
juliol a setembre, per un import total de 7.096,65 € IVA inclòs.
Vist allò que estableix la Base 18 d’execució del pressupost d’aprovació d’actes de
conversió i convalidació administrativa.
Vist, tanmateix que els actes de conversió i convalidació administrativa recollits a la llei
39/2015 només podran comportar un reconeixement de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària que doni origen a la despesa i que aquesta no suposa limitació per

2

l’execució de les restants obligacions en curs en el cas de que no derivi d’una reparació
d’urgència.
Vist que l’article 52 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques determina la possibilitat que la falta de reconeixement exprés
de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
Vistos els anteriors antecedents, la memòria-informe justificativa de validació de
despeses, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la convalidació de la despesa corresponent als mesos de juliol, agost i
setembre de 2017 dels serveis de hosting, manteniment, assistència tècnica i suport de
les webs i portals municipals, corresponent dels mesos de juliol, agost i setembre de
2017, per import de 7.096,65 (IVA inclòs), a càrrec del pressupost 2017, i en execució de
la gestió de la despesa corresponent ja que aquesta despesa no suposa cap limitació per
liquidar les restants obligacions
SEGON.- Validar la factura de data 6/10/2017, núm. E2017-7 emesa per CESC-IT
Enginyeria Software, SL amb CIF B65399735, i reconèixer els serveis prestats de
hosting, manteniment, assistència tècnica i suport de les webs i portals municipals durant
els mesos de juliol, agost i setembre de 2017, per un import de 5.865,00 €, més 1.231,65
€ en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 7.096,65 IVA inclòs.
TERCER.- Validar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.49100.22706 del
pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal i a CESC-IT Enginyeria
Software, SL..
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS 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.
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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-201700000857), per import de 153.159,88 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació adjunt
(referència CONJ_ADO 201700000861), per import de 383,86 €, i ordenar la seva
reposició.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER A LA RENOVACIÓ DEL FERM DEL CARRER MUNTANYALS DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació per
l’adjudicació de les obres de renovació del ferm del c. Muntanyals de La Pineda, ja que es
troba en molt mal estat.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Tecnologia de
Firmes SA per un import de 38.480,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 14 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 8 de novembre 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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
renovació del ferm del c. Muntanyals de La Pineda a l’empresa Tecnologia de Firmes
SA.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Tecnologia de Firmes SA el contracte menor d’obres per
les obres de renovació del ferm del c. Muntanyals de La Pineda, per un import de
38.480,00 €, més 8.080,80 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
46.560,80 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC26854 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DEL SR. A. M. G. LLICÈNCIA MUNICIPAL PER REALITZAR UNA
TANCA A LA PARCEL·LA 15 POLIGON 45 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud del Sr. A. M. G. de llicència municipal per la construcció d’una tanca a
la parcel·la 15 polígon 45 del Terme Municipal, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. A. M. G., la llicència municipal d’obres 783/17 per la
construcció d’una tanca a la parcel·la 15 polígon 45 del Terme Municipal, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de tres mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat concedida la
llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.

6

12a.- Caldrà que els materials manufacturats utilitzats en el tancament tinguin colors
discrets que s’integrin bé en la gamma cromàtica del lloc.
13a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA LLUIS LLORT SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
L’AMPLIACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL P. PAU CASALS 81-83 LOCAL 3 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Lluis Llort SL de llicència municipal per l’ampliació del
local situat al P. Pau Casals, núm. 81-83 local 3 de La Pineda, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Lluis Llort SL, la llicència municipal d’obres 665/17 per
l’ampliació de la superfície actual d’un Saló de joc de màquines recreatives al local situat
al passeig de Pau Casals, núm. 81-83, atès que correspon exclusivament a l’ampliació de
la superfície del local, sense que s’incrementi el nombre de màquines recreatives
instal·lades i autoritzades (31 màquines de tipus B i 3 màquines de tipus A), d’acord amb
el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de nou mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
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de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres caldrà donar compliment de les condicions següents:
-

L’apartat f) de la Resolució de data 1 de setembre de 2015, en la que es concedeix la renovació de
l’autorització del saló de joc situat al passeig de Pau Casals, núm. 81-83, local 3, de Vila-seca,
estableix que “per modificar qualsevol de les condicions establertes i que consten recollides a
l’expedient (...) s’ha de sol·licitar autorització prèvia de la persona titular de la direcció general
competent en matèria de joc...”. Entre les condicions i característiques del saló de joc que figuren
en la resolució hi consta, a més del nombre de màquines i entre altres característiques, la
superfície útil del local, que és de 100,67 m2, mentre que la superfície útil resultant de les
actuacions previstes en el projecte en tràmit és de 182,20 m2. En conseqüència caldrà tramitar de
forma prèvia a l’execució de les actuacions projectades l’autorització de la persona titular de la
direcció general competent en matèria de joc.

-

Aquest informe fa referència exclusivament a la tramitació de la llicència municipal d’obres, de
forma que la modificació de les condicions de l’activitat actual s’haurà de tramitar en un expedient
independent, en el que s’inclogui la justificació del compliment de les normatives sectorials que
correspongui.

-

S’haurà de presentar la justificació del compliment del Decret 89/2010, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, i del RD 105/2008, regulador de la
producció i gestió de residus de construcció i demolició.

8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- En el cas que sigui necessari ocupar la via pública durant l’execució de les obres,
s’haurà de sol·licitar de forma prèvia l’autorització de la via pública.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència sol·licitada i dels
documents justificatius del compliment dels apartats 1 i 2 d’aquestes condicions.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801747 97 de data 30.11.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

810,88 €
202,72 €
1.013,60 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA POLIGON L’ALBA CB DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER LA REFORMA DE LA COBERTA DE TRES NAUS INDUSTRIALS EXISTENTS AL
CARRER MASRICARD, 1, 2 I 3 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Polígon l’Alba CB de llicència municipal per la reforma de
la coberta de tres naus industrials existents al c. Masricard, núms. 1,2 i 3 de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Poligon l’Alba CB, la llicència municipal d’obres 849/17
per la reforma de la coberta de tres naus industrials existents al c. Masricard, núms. 1,2 i
3 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dos mesos i acabades en el
termini de sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
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3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres caldrà donar compliment al punt 2 del a Resolució del
Director dels Serveis Territorials del Departament de Treball, que requereix la
comunicació a aquest departament, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, de la
data d’inici de l’execució del Pla de treball, entre altres formacions. També requereix que
es remeti a l’Institut de Seguretat i Salut Laboral la còpia de la fitxa pel registre de dades
de l’avaluació de l’exposició dels treballadors en els treballs amb amiant, a més d’altres
informacions relatives a l’actuació projectada.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- En el cas que sigui necessari ocupar la via pública durant l’execució de les obres,
s’haurà de sol·licitar de forma prèvia l’autorització de la via pública.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801782 83 de data 20.11.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.397,50 €
599,38 €

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

2.996,88 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE VAXAL EDIFICACIONES VILANOVA Y JEPADIS SL DE RETORN
DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE REFORMA DE LA NAU
INDUSTRIAL SITUADA A L’AVINGUDA RAMON D’OLZINA, 646 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Vaxal Edificaciones Vilanova y Jepadis SL, el retorn de la fiança
dipositada per les obres de reforma interior de la nau situada a l’avinguda Ramon
d’Olzina, 646 de Vila-seca, per import de 1.096,55€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. M. M. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’AGRUPACIÓ DE DOS HABITATGES AL
C. ENRICO CARUSO, 37 4ART. 2A. DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir a la Sra. M. M. M., el retorn de la fiança dipositada per les obres de
reforma interior per l’agrupació de dos habitatge al c. Enrico Caruso, núm. 37 4art. 2a. de
La Pineda, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE GRUP POLIVALENT PER L’HOSTELERIA SL, DE RETORN DE
LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ D’APARELLS D’AIRE CONDICIONAT
AL C. AMADEU VIVES, 32 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Grup Polivalent per l’Hosteleria SL, el retorn de la fiança dipositada
per la instal·lació d’aparells d’aire condicionat al c. Amadeu Vives, núm. 32 de La Pineda,
per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS AVDA. VERGE DE
MONTSERRAT, 31, DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES
D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVDA. VERGE DE
MONTSERRAT, NÚM. 31 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Avda. Verge de Montserrat 31, el retorn
de la fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat a l’avda.
Verge de Montserrat, núm. 31 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

E) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI OBSIDIANA FASE III, DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. EMILI VENDRELL, NÚM. 4 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Edifici Obsidiana Fase III, el retorn de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Emili
Vendrell, núm. 4 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ESMENA D’UN ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL PASSAT 23 D’OCTUBRE.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local realitzada
el dia 23 d’octubre de 2017, en el punt 4.5.A, respecte a l’import de la fiança a retornar de
600,00€ per les obres de reforma interior de l’hotel situat al c. Platja del Racó de La
Pineda, essent l’import correcte de 1.243,67 € i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a Prohoteles Salou SA el retorn de la fiança dipositada per les obres
de reforma interior de l’hotel situat al c. Platja del Racó s/n de La Pineda, per import de
1.243,67 €.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a Intervenció Municipal de Fons.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
CORRESPONENT A LES OBRES D’ESTESA DE FIBRA ÓPTICA A L’ENTORN DEL
NUCLI URBÀ DE VILA-SECA PELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 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. 2 presentada per l’empresa IRD Telecomunicaciones SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 6 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-700* de la Intervenció General rebut en data
15 de novembre 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
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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. 2 corresponent a les obres d’estesa de
fibra óptica a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca pels serveis de telecomunicacions de
l’Ajuntament de Vila-seca, realitzades per IRD Telecomunicaciones SL amb num. de NIF
B-43.430.438 per un import per un import de 16.296,00 € més 3.422,16 € en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 19.718,16 a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 2017.13.15220.63900 OF-27225 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.

B) APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’ARRANJAMENT I MILLORES DE
L’ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ DE VILA-SECA. ESTIU 2017.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2017, que va adjudicar el
contracte menor de les obres d’arranjament i millores de l’Escola Sant Bernat Calvó de
Vila-seca, per l’estiu 2017.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa Cyra Salou 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 6 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-699* de la Intervenció General rebut en data
15 de novembre 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:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i corresponent a les obres d’arranjament i
millores de l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, estiu 2017, realitzades per Cyra
Salou SL amb núm. de NIF A-43.255.900, per un import de 14.912,53 € sense IVA,
3.131,63 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 18.044,16 € (IVA
inclòs) i aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.32000.63900 OF27236 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
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. 2 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 6 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-696* de la Intervenció General rebut en data
15 de novembre 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. 2 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 de
7.140,01 € més 1.499,40 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
8.639,41 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2017.13.15220.63900 OF-27209
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.
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5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL PLA AGRUPAT DE
FORMACIÓ CONTÍNUA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA PER A
L’ANY 2018.
Atès l’escrit de la Diputació de Tarragona sol·licitant l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al
Pla Agrupat 2018, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de
Girona, Lleida i Tarragona, Consells Comarcals i Organitzacions Sindicals.
Atès que l’objectiu que es proposa és obtenir recursos destinats al finançament, millora i
increment de diferents accions formatives per al personal municipal, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona per a l’any 2018
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona i a la representació sindical.

5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INCORPORAR UNA ALUMNA PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (INTEGRACIÓ
SOCIAL).
Vist la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació.
Vist el conveni de cooperació educativa entre l ’Institut Gaudí i l’Ajuntament de Vila-seca
amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta col·laboració i l’ incorporació de l’alumna M.
B.G. a l’Ajuntament de Vila-seca, per a la realització de les pràctiques, d’acord amb el
Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de
setembre, 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.- Aprovar la incorporació de l’alumna M. B. G. a l’Ajuntament de Vila-seca per a
la realització de les pràctiques de Formació Professional ( Integració Social ) durant el
termini comprès entre el dia 20 de novembre de 2017 al 13 d’abril de 2018, amb les
condicions i terminis que s’estipulen a les clàusules de l’ esmentat conveni.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l ‘Institut Gaudí i a l’interessada als efectes
oportuns.

16

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE
VALORACIÓ DE LES PROVES PER LA PROVISIÓ INTERADMINISTRATIVA D’UN
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC MITJÀ.
La Junta de Govern Local de 5-6-2017 va aprovar les bases que han de regir la provisió
del lloc de treball de Responsable de Serveis Generals (Exp. GOV/357/2017), de l’escala
d’administració general, subescala administrativa, subgrup C-1, categoria administratiu/a
(ID lloc treball 27), pel sistema de mobilitat interadministrativa voluntària, procediment de
concurs de mèrits i capacitats, el qual es considera prioritari per afectar el funcionament
d’un servei essencial, i declarat a tal efecte pel Ple en sessió de 29-7-2016.
El citat acord va obrir la convocatòria pública amb respecte dels principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat. La publicitat de procediment selectiu es fa efectuar mitjançant anunci
en el BOPT núm. 117, de 19-6-17, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la web municipal
i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir del mateix dia.
Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció
esmentat.
Atès que l’Acta de data 25-8-2017 de la Comissió de Valoració de les proves selectives
del citat procés determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, la candidata
que ha superat el procés.
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 2017, aprovada pel Ple en
sessió de 26-11-2016, hi figura consignat el lloc de treball de Responsable de Serveis
Generals (ID 27), amb les dotacions pressupostàries corresponents.
Atès que les objeccions i observacions manifestades en la Diligència-informe de
fiscalització inicial 2017-557 i en l’informe de fiscalització 2017-651, han estat justificades
en informes justificatius de Governació de dates 24-10-17 i 14-11-17.
Atès que l’aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal funcionari
forma part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la relació d’aspirants proposats per la Comissió de Valoració en l’Acta
de 25-8-2017, en el procediment de selecció per a la provisió del lloc de treball de
Responsable de Serveis Generals, enquadrat dins l’escala d’administració general,
subescala administrativa, subgrup C-1, categoria administratiu/a (ID 27), convocat per la
Junta de Govern Local en sessió de 5-6-2017, que han superat les proves selectives,
conforme la puntuació final obtinguda, que és la següent:
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SEGON. Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de l’Ajuntament de Vilaseca, de la senyora S. T. B., per a ocupar el lloc de treball de Responsable de Serveis
Generals, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, subgrup C1,
categoria administrativa CD 21 (ID 27), per ser la candidata a qui, segons l’odre de la
crida, li correspon la seva designació.
TERCER. Autoritzar les despeses pertinents, per un import màxim de 29.369,66 euros, a
expenses de la regularització LGPE/18 amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent [(SB 15-92000-12003 (8.726,76 €), Antiguitat 15-92000-12006
(1.473,84), CD 15-92000-12100 (5.737,08 €), CE 15-92000-12101 (12.156,72 €) i CP 1592000-15000 (1.275,26 €)] de conformitat amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea de
Governació i Règim Intern, i respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del
seu capítol I, d’acord amb els límits i quanties establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril.
QUART. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de
l’Ajuntament, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret
214/1990.
CINQUÈ. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del primer dia hàbil del mes següent
a la publicació en el BOPT, i seguirà vigent mentre no es doni cap de les causes previstes
en l’article 63 del Reial Decret 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el TREBEP.
SISÈ. Notificar la present resolució a la funcionària nomenada, comunicant-li que, abans
de prendre possessió, haurà de presentar els documents acreditatius de les condicions
de capacitat i dels requisits exigits.
SETÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en

desenvolupament del present acord.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR CONFORMITAT AL REINGRÉS D’UNA
FUNCIONÀRIA D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER
NACIONAL.
Mitjançant Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de Funció Pública
(BOE núm. 59 de 10 de març), es va resoldre el concurs unitari de provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional,
en el que es va adjudicar el lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament de Vila-seca
(Tarragona) a la Sra. E. E. S.
Atès que, prèvia conformitat de l’Ajuntament de Vila-seca, segons l’acord de la Junta de
Govern Local de data 12 de juny de 2017, per Resolució del Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública de 27 de juny de 2017, es va concedir a la funcionària d’Administració Local amb
Habilitació de caràcter Nacional, Sra. E. E. S., comissió de serveis, pel període de fins un
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any, per al desenvolupament del lloc de Tresoreria de l’Ajuntament de Yaiza (Las
Palmas), amb efectes del dia 16 de juliol de 2017.
Atès que mitjançant escrit de data 7 de novembre de 2017 (RE 7935 de 8 de novembre),
la Sra. E. E. S. sol·licita la conformitat de l’Ajuntament per tal de procedir al reingrés al
lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que la comissió de serveis té caràcter temporal i comporta la reserva del lloc de
treball.
Atès el que al respecte les comissions de serveis (cessament temporal i reingrés) disposa
el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional.
Vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar conformitat al reingrés de la Sra. E. E. S., funcionària d’Administració
Local amb Habilitació de caràcter Nacional, al lloc de treball de la plaça de Tresoreria de
l’Ajuntament de Vila-seca (ID 3), Grup A, subgrup A1, amb efectes del dia 1 de gener de
2018.
SEGON. Notificar el present acord a la Sra. E. E. S. a efectes de la presa de possessió, i
a l’Ajuntament de Yaiza als efectes oportuns.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER INSTAL.LAR UNA
PARADA AMBULANT AL MERCAT DELS ENCANTS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud efectuada per L. M. C., en què demana llicència municipal per a instal·lar
una parada ambulant al mercat dels encants de Vila-seca, durant l’any 2017.
Donat que en l’acord de Junta de Govern Local de data 15/05/2017 es va aprovar el Padró
per la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic “Mercat
d’encants de Vila-seca”.
Atès que s’ha comprovat que s’ha efectuat el pagament a BASE – gestió d’ingressos, dels
rebuts corresponents a la taxa per a l’exercici 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Ordenança fiscal núm. 20. Annex 2 Mercat d’encants a la via pública. BOP de Tarragona –
núm. 233. 09-12-2016.
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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 L. M. C., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vilaseca amb núm. 191, 192 i 193, amb una ocupació de 7,5 metres lineals, destinada a la
venda de: tèxtil. Import 604,50€.
SEGON.- Aquesta llicència queda condicionada als condicionants que figuren en
l’expedient.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER INSTAL.LACIONS
TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per Z. P. G. en què demana llicència per a instal·lar una
xurreria ambulant al c/ de la Riera cantonada amb el c/ Joan Maragall de Vila-seca, per la
temporada d’hivern, compresos entre el mes de novembre de 2017 al mes de juny de 2018,
vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a Z. P. G. llicència per a instal·lar una xurreria ambulant al c/ de la
Riera cantonada amb el c/ Joan Maragall de Vila-seca, per la temporada d’hivern,
compresos entre el mes de novembre de 2017 al mes de juny de 2018.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 280,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801766), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per LA TAPITA SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LA TAPITA del
qual és titular, situat al cr. de la Riera, 84 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER.Concedir a LA TAPITA SCP amb NIF J55641955 llicència per a la instal·lació
de 8 taules i 32 cadires a la via pública de BAR LA TAPITA, situat al cr. de la Riera, 84 de
Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 422,40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801738), 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.
C) Vista la sol·licitud efectuada per J. P. E. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LA MOSSADA del qual és
titular, situat al cr. de Jaume Balmes, 12 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a J. P. E. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de BAR LA MOSSADA, situat al cr. de Jaume Balmes, 12 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 544,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801749), 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.
D) Vista la sol·licitud efectuada per D. E. Q. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat EL CLUB DEL LOMITO del qual
és titular, situat A l’av Ramon d’Olzina, 9 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:

21

PRIMER.Concedir a D. E. Q. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la
via pública de EL CLUB DEL LOMITO, situat A l’av Ramon d’Olzina, 9 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801765), 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.

E) Vista la sol·licitud efectuada per X. Y. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR AITADA del qual és titular,
situat al cr de la Riera, 82 local 2 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a X. Y. llicència per a la instal·lació de 10 taules i 40 cadires a la via
pública de BAR AITADA, situat al cr de la Riera, 82 local 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 528,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801698), 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.

F) Vista la sol·licitud efectuada per C. A. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR OH QUE BO! del qual és
titular, situat al Parc de la Riera, 3 local 6 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a C. A. G. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la
via pública de BAR OH QUE BO!, situat al Parc de la Riera, 3 local 6 de Vila-seca.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801654), 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.
G) Vista la sol·licitud efectuada per M. H. R. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR EXPRESSATE del qual és
titular, situat a la pl dels Estudis, 2 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a M. H. R. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la
via pública de BAR EXPRESSATE, situat a la pl dels Estudis, 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 316,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801756), 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.
H) Vista la sol·licitud efectuada per V. M. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR VICENTE del qual és titular,
situat al cr. Josep Anselm Clavé, Galeries del mercat 10-11 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a V. M. G. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la
via pública de BAR VICENTE, situat al cr. Josep Anselm Clavé, Galeries del mercat 10-11
de Vila-seca.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 316,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801759), 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.
I) Vista la sol·licitud efectuada per H. S. en què demana llicència per la instal·lació de taules
i cadires a la via pública de l’establiment anomenat DELHI KEBAB HOUSE del qual és
titular, situat a l’av. Ramon d’Olzina, 83 local 4 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a H. S. llicència per a la instal·lació de 1 taules i 4 cadires a la via
pública de DELHI KEBAB HOUSE, situat a l’av. Ramon d’Olzina, 83 local 4 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 136,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801656), 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.
J) Vista la sol·licitud efectuada per Y. W. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat RINCON DE MANOLO II del qual
és titular, situat al c/ de Josep Anselm Clavé GALERIES MERCAT, LOCAL NÚM. 1 de Vilaseca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a Y.W. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via
pública de RINCON DE MANOLO II, situat al c/ de Josep Anselm Clavé GALERIES
MERCAT, LOCAL NÚM. 1 de Vila-seca.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 316,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801689), 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.
K) Vista la sol·licitud efectuada per R. Z. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar La Vila del qual és titular,
situat a l’av Francesc Macià, 28 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a R. Z. llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via
pública de Bar La Vila, situat a l’av Francesc Macià, 28 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 105,60 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801699), 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.
L) Vista la sol·licitud efectuada per D.Y. en què demana llicència per la instal·lació de taules
i cadires a la via pública de l’establiment anomenat AS DE COPES del qual és titular, situat
al cr Josep Anselm Clavé, 15 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a D. Y. llicència per a la instal·lació de 8 taules i 32 cadires a la via
pública de AS DE COPES, situat al cr Josep Anselm Clavé, 15 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
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TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 422,40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801691), 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.

M) Vista la sol·licitud efectuada per H. Q. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar cafeteria R055 del qual és
titular, situat a l'av. Ramon d’Olzina, 55 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a H. Q. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via
pública de Bar cafeteria R055, situat a l'av. Ramon d’Olzina, 55 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408 ,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801690), 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.

5.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDACIÓ DE LES DESPESES
CORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ
MARÍTIMA.
Atesa la existència d’una factura pendent amb codi 114987 i data d’emissió del 18 de
setembre de 2017, corresponent a la contractació del servei de senyalització marítima
que es va portar a terme per part de l’empresa SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES,
SL, per un import de 6.450,00€ (sense IVA), 1.354,50 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 7.804,50 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 13.17200.21000 del pressupost
municipal.
Atesa la existència d’una factura pendent amb codi 115685 i data d’emissió del 7 de
novembre de 2017, corresponent a la contractació del servei de senyalització marítima
que es va portar a terme per part de l’empresa SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES,
SL, per un import de 6.450,00€ (sense IVA), 1.354,50 € en concepte d’IVA, que fan un
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total de 7.804,50 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 13.17200.21000 del pressupost
municipal.
Vist que la despesa prevista per a la prestació d’aquest servei durant l’any 2018, és d’un
import de 12.900,00 € (sense IVA), 2.708,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de
15.609,00 € (IVA inclòs), que anirà a càrrec de la corresponent partida pressupostària
que es prevegi en el pressupost de l’any 2018.
Vist que per Acord de Junta de Govern Local de data 28 d’agost de 2017, es va prendre
coneixement de la compra de l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA
MEDITERRÀNEA, SL, per part de la societat SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL
que va passar a subrogar-se en els drets i obligacions derivades del contracte del servei
de subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de l’abalisament i canals nàutics
de la zona de bany de la platja de la Pineda i platja del Racó, corresponent a l’expedient
núm. 763/2015.
Vist que quan es va acordar el canvi de nom es va ometre la fiscalització de l’expedient,
donant-se compliment a la diligència d’intervenció 2017-419, tant pel que fa a la
incidència de la garantia dipositada per la nova empresa com pel que fa a l’acreditació de
la seva solvència tècnica, mitjançant informe de l’Àrea de Serveis Públics de data 17
d’agost de 2017.
Atès allò que estableix la Base 18 d’execució del pressupost d’aprovació de despeses
d’exercicis anteriors i actes de conversió i convalidació administrativa, que només es
podran carregar al pressupost vigent despeses corresponents al mateix pressupost.
Atès, tanmateix que els actes de conversió i convalidació administrativa recollits a la llei
39/2015 només podran comportar un reconeixement de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària que doni origen a la despesa i que aquesta no suposa limitació per
l’execució de les restants obligacions en curs en el cas de que no derivi d’una reparació
d’urgència.
Atenent que l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, determina la possibilitat que la falta de
reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la
mateixa per l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7 de novembre de 2017,
en que s’esmenen les incidències de la diligència 2017-640, d’Intervenció.
Vist l’informe de la Intervenció General de data 14 de novembre 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
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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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Convalidar la despesa i la factura amb codi 114987 i data d’emissió del 18 de
setembre de 2017, pel que fa a la contractació del servei de senyalització marítima que
es va portar a terme per part de l’empresa SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL,
amb NIF B55701676 per un import de 6.450,00€ (sense IVA), 1.354,50 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 7.804,50 € (IVA inclòs), i a càrrec de la partida 13.17200.21000
(AD-27318) del pressupost municipal.
SEGON.- Convalidar la despesa i la factura amb codi 115685 i data d’emissió del 7 de
novembre de 2017, pel que fa a la contractació del servei de senyalització marítima que
es va portar a terme per part de l’empresa SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL,
amb NIF B55701676 per un import de 6.450,00€ (sense IVA), 1.354,50 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 7.804,50 € (IVA inclòs), i a càrrec de la partida 13.17200.21000
(AD-27318) del pressupost municipal.
TERCER.- Convalidar la despesa pel que fa a la contractació del servei de senyalització
marítima corresponent a l’any 2018 per part de l’empresa SEALAND ON-OFFSHORE
SERVICES, SL, amb NIF B55701676 per un import de 12.900,00 € (sense IVA), 2.708,00
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 15.609,00 € (IVA inclòs), que anirà a càrrec de la
partida pressupostària 13.17200.21000 (ADFUT1-27321) que es prevegi en el pressupost
de l’any 2018.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI,
MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.

A) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern Local 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
2016.
Vista la sol·licitud de pagament d’incentius a empreses i nous emprenedors que instal·lin
una nova empresa al municipi presentada pel Sr. D. G. F.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 10 d’octubre de
2017, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 5.2 de les Bases Reguladores
per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de
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l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016, on estableix que “les
empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament” .
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal 12-2017-675 de data 10 de novembre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar el pagament dels incentius sol·licitats pel Sr. D. G. F., concedits per
Junta de Govern Local del 28 de novembre de 2016 i deixar sense efecte la reserva de
crèdit D 201600024478, pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 5.2 de les
Bases Reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors
per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016, on
estableix que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les
seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr.
D.G.F..
B) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud de pagament presentada pel Sr. J. M. B. amb data 18 d’octubre de
2017, com a empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor referenciat
ha sol·licitat el pagament del 2on 50% de la subvenció i han presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 23 d’octubre de
2017, on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa i emprenedor, es proposa el pagament del 2on 50% de l’incentiu per un
import de 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 segons mesos d’activitat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal 12-2017-659 de data 08 de novembre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la despesa i el pagament al Sr. J.M.B. de l’incentiu del 2on 50% per
import de 1.000 euros corresponents a la justificació dels 6 segons mesos d’activitat, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 i operació 201700026721 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. J. M.
B.

C) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud de pagament presentada per la Sra. T. G. S. en data 28 de setembre
de 2017, com a empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor referenciat
ha sol·licitat el pagament del 2on 50% de la subvenció i han presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 4 d’octubre de
2017, on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa i emprenedor, es proposa el pagament del 2on 50% de l’incentiu per un
import de 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 segons mesos d’activitat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal 12-2017-660 de data 8 de novembre de 2017 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 despesa i el pagament a la Sra. T. G. S. de l’incentiu del 2on 50%
per import de 1.000 euros corresponents a la justificació dels 6 segons mesos d’activitat,
a càrrec de la partida 14.43300.47000 i operació 201700026722 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. T.
G. S.
D) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern Local 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
2016.
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Vista la sol·licitud de pagament d’incentius a empreses i nous emprenedors que instal·lin
una nova empresa al municipi presentada pel Sr. V. M. A. H..
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 18 de juliol de
2017, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 14 de les Bases Reguladores
per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de
l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016, estableix que “d’acord amb
el Títol IV de la Llei de subvencions, la presentació fora de termini dels documents
justificatius de les contractacions i nous emprenedors realitzades amb la subvenció
concedida podrà donar lloc a una sanció pecuniària a descomptar del pagament de la
subvenció. L’import serà de 75 euros per cada 15 dies de retard, amb un màxim de 30
dies. Transcorregut aquest últim termini sense haver aportat la documentació necessària,
s’iniciarà l’expedient de revocació de la subvenció”. Atès que l’empresa presenta la
sol·licitud 45 dies desprès de la data límit.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’octubre de 2017
Vist l’informe de la Intervenció Municipal 12-2017-677 de data 10 de novembre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar el pagament dels incentius sol·licitats pel Sr. V. M. A. H., concedits
per Junta de Govern Local del 4 de juliol de 2016 i deixar sense efecte la reserva de
crèdit D 201600014044, pel motiu de no complir el requisit establert a 14 de les Bases
Reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016, estableix que
“d’acord amb el Títol IV de la Llei de subvencions, la presentació fora de termini dels
documents justificatius de les contractacions i nous emprenedors realitzades amb la
subvenció concedida podrà donar lloc a una sanció pecuniària a descomptar del
pagament de la subvenció. L’import serà de 75 euros per cada 15 dies de retard, amb un
màxim de 30 dies. Transcorregut aquest últim termini sense haver aportat la
documentació necessària, s’iniciarà l’expedient de revocació de la subvenció”. Atès que
l’empresa presenta la sol·licitud 45 dies desprès de la data límit.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. V. M.
A. H.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.

A) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A.Z., empresa que té aprovada la concessió
d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció concedida, una concessió en relació a la contractació d’un
treballador amb un contracte de 12 mesos (exp.653/2015-117) per un import de 2.000
euros i ha presentat la documentació necessària segons les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 4 d’octubre de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
pel Sr. A. Z..
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’octubre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-672 de la Intervenció General de data 9 de novembre de
2017 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 despesa final per import de 2.000 euros i el pagament al Sr. A.Z., en
relació a la contractació d’un treballador amb un contracte de 12 mesos, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 i operació 201700026724 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. A. Z.

B) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SANS ARAGONES, SL, amb NIF B43438860
empresa que té aprovada concessions d’incentius per a la contractació de treballadors
aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció concedida, una concessió en relació a la contractació d’un
treballador amb un contracte de 3 mesos (exp.653/2015-115) per un import de 750 euros
i ha presentat la documentació necessària segons les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 20 d’octubre de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa SANS ARAGONES, SL.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General 12-2017-673 de data 09 de novembre de 2017 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 despesa final per import de 750 euros i el pagament a l’empresa
SANS ARAGONES, SL, en relació a la contractació d’un treballador amb un contracte de
3 mesos, a càrrec de la partida 14.24100.47000 i operació 201700026725 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
SANS ARAGONES, SL.
C) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. T. G. S. empresa que té aprovada concessions
d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball
Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció concedida, una concessió en relació a la contractació d’un
treballador amb un contracte de 12 mesos (exp.653/2015-114) per un import de 2.000
euros i ha presentat la documentació necessària segons les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 6 d’octubre de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per la Sra. T. G. S..
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General 12-2017-662 de data 8 de novembre de 2017 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 despesa final per import de 2.000 euros i el pagament A la Sra. T. G.
S., en relació a la contractació d’un treballador amb un contracte de 12 mesos, a càrrec
de la partida 14.24100.47000 i operació 201700026723 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. T.
G. S.
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6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA RESTA DE LES SUBVENCIONS
CONCEDIDES CLUBS ESPORTIUS VILA-SECA, PER A L’ANY 2017.

A) PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB ESPORT MOUNTAIN TRAIL VILA-SECA, PER L’ANY 2017.
Vista la relació de justificants presentats per el Club Esport Mountain Trail Vila-seca,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2017.
Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
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.
Atés l’Informe d’Intervenció 12-2017-639* de data 2 de novembre de 2017, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Esport Mountain Trail Vilaseca, mitjançant factures, per un import de 2.817,62 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 500,00 € , a
càrrec de la partida 14.34119.48900 (AD 201700004876) del pressupost municipal de 2017
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
B) PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB HOQUEI VILA-SECA, PER L’ANY 2017.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest expedient pendent per a un millor estudi.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
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Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament d’aigua potable,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles i d’acord amb les
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
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.
Vist l’informe de l’Àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 20 d’octubre de
2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-637* de la Intervenció General de data 2 de novembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 6 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 1.518,84€.

EXPEDIENT
10/2017
ANNEX 5
DNI
X3263679W
38991373W
38991373W
39854564A
39854564A
39854564A
39854564A
39854564A
39854564A
27169023C
39703940Y
13677806M

IMPORT CONTRACTE
316,21 €
9801994
48,98 €
5073526
49,12 €
5073526
69,71 €
5072245
72,45 €
5072245
56,47 €
5072245
55,94 €
5072245
51,13 €
5072245
51,24 €
5072245
316,21 €
9855410
316,21 €
9855078
61,19 €
9562256

OBJECTE
Instal·lació comptador
01/2016
02/2017
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
01/2017
02/2017
Instal·lació comptador
Instal·lació comptador
01/2017

Cessionari del Dret
de Cobrament
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU

NIF del
cessionari
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
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13677806M

53,98 €
1.518,84 €

9562256

02/2017 SOREA SAU

A08146367

SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.518,84€
d’acord amb l’annex 6, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 Relació ADO 834 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de SOREA S.A.U, amb NIF A08146367, segons el detall que figura en la pròpia
relació continguda en l’Annex 6.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT PEL PAGAMENT DE
TRES MESOS DE LA LLAR D’INFANTS L’ACLUCA.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. L.A. V., per finançar l’ajut
de tres mesos de la llar d’infants l’Acluca.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca,
d’urgència social aprovades,

d’acord amb les Bases d’ajuts

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.
Vist l’informe de l’Àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 18 d’octubre de
2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-635* de la Intervenció General de data 31 d’octubre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a L.A. V., un ajut de 1.335,00€ per finançar tres mesos de la llar
d’infants l’Acluca.
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SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 1.335,00€ a càrrec de
la partida 2017 14 23100 48000 ADO 26735 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de la llar d’infants L’ACLUCA , amb NIF F43423722.
QUART. Notificar aquest acord als interessats
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT PER ASSUMIR LES
DESPESES CORRESPONENTS A L’ESTADA A LA RESIDÈNCIA VILASECA(SOCIOSANITARI).
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Bases reguladores per a la concessió d’ajuts
d’urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pel Sr. Jaume Clua Subirats, per
assumir les despeses corresponent a l’estada a la Residència Vila-seca (Sociosanitari).
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’urgència
social aprovades.
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.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 18
d’octubre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-636* de la Intervenció General de data 31 d’octubre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a J.C.S. l’ajut per assumir les despeses d’estada a la Residència de
Vila-seca (Sociosanitari), per un import de 75,98€.
SEGON.
Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 75,98€ a
càrrec de la partida 2016 14 23100 48000 ADO 26737 del vigent pressupost municipal.

37

TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de la Residència de Vila-seca, MUTUAL GESTION INTEGRAL SL, amb NIF
B61902714.
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER TRACTAMENTS
ODONTOLÒGICS.

A) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. F. M. C., en relació al
tractament mèdic per ortodòncia.
Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS de Vila-seca d’acord amb les Bases
reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència social.
Vist l’informe de l’Àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 6 d’octubre de
2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-631* de la Intervenció General de data 31 d’octubre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a F. M. C., l’ajut del tractament mèdic per ortodòncia, per un import de
1.045,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 AD 26734 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. El termini per justificar l’ajut concedit finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants de l’ajut hauran de ser factures
originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.
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B) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pel Sr. J.C.S., en relació al
tractament mèdic per ortodòncia.
Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS de Vila-seca d’acord amb les Bases
reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència social.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 2 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-684* de la Intervenció General de data 13 de novembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a J.C. S., l’ajut del tractament mèdic per ortodòncia, per un import de
1.124,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 AD 26869 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. El termini per justificar l’ajut concedit finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants de l’ajut hauran de ser factures
originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI,
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.
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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.
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 19 de setembre de 2017, on hi figuren
les empreses que han sol·licitat incentius per a la instal·lació d’una nova empresa al
municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 19 de setembre de
2017, 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 prefectura amb conformitat de data 19 de setembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal amb objeccions no suspensives núm. 562/2017
de data 09 d’octubre 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 inclòs a l’expedient, amb l’import de l’incentiu de forma individualitzada.
SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 12.000 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
14.43300.47000 i operació núm. relació D 201700000751 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
6.9 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ I PAGAMENT D’INCENTIUS A LES
EMPRESES DEL MUNICIPI QUE VAN CONTRACTAR PERSONES ATURADES
MITJANÇANT LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL, DINS EL PROGRAMA IMPULS
A L’OCUPACIÓ 2014 I 2015.
Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local 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
2015.
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Atès que en data 23 de desembre de 2016, s’aprova al ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària les bases reguladores del període extraordinari establert per sol·licitar la
concessió i el pagament dels incentius a les empreses i nous emprenedors que van
sol·licitar els ajuts durant els exercicis dels anys 2014 i 2015.
Vista la sol·licitud de concessió i pagament d’incentius presentada per la Sra. A. Q. A. per
a la contractació de persones aturades mitjançant la Borsa de Treball Municipal, durant
els exercicis dels anys 2014 i 2015.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 23 d’octubre de
2017, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 7.2 de les bases reguladores
del període extraordinari de la concessió d’incentius que regulen el programa Impuls a
l’Ocupació 2014 i 2015, on s’estableix que “s’ha de presentar la documentació
justificativa” 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. Denegar la concessió i el pagament dels incentius sol·licitats per la Sra. A. Q.
A., pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 7.2 de les bases reguladores del
període extraordinari de la concessió d’incentius que regulen el programa Impuls a
l’Ocupació 2014 i 2015, on s’estableix que “s’ha de presentar la documentació
justificativa”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a l’empresa la Sra. A. Q. A.

6.10 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ I PAGAMENT D’INCENTIUS A LES
EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014 I 2015.
Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local 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
2015.
Atès que en data 23 de desembre de 2016, s’aprova al ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària les bases reguladores del període extraordinari establert per sol·licitar la
concessió i el pagament dels incentius a les empreses i nous emprenedors que van
sol·licitar els ajuts durant els exercicis dels anys 2014 i 2015.
Vista la sol·licitud de concessió i pagament d’incentius presentada per l’empresa C.
BEACH, SCP amb NIF J55643944 per la instal·lació d’una nova empresa al municipi de
Vila-seca o persones que iniciïn una activitat laboral amb domicili social i centre de treball
a Vila-seca, durant els exercicis dels anys 2014 i 2015.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 23 d’octubre de
2017, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 7.2 de les bases reguladores
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del període extraordinari de la concessió d’incentius que regulen el programa Impuls a
l’Ocupació 2014 i 2015, on s’estableix que “s’ha de presentar la documentació
justificativa” 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. Denegar la concessió i el pagament dels incentius sol·licitats per l’empresa
l’empresa C. BEACH, SCP, pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 7.2 de
les bases reguladores del període extraordinari de la concessió d’incentius que regulen el
programa Impuls a l’Ocupació 2014 i 2015, on s’estableix que “s’ha de presentar la
documentació justificativa”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a l’empresa l’empresa C. BEACH, SCP.

6.11 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS 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.
Vista
la
sol·licitud
presentada
per
l’empresa
ELECTROMONTAJES
Y
TELECOMUNICACIONES, SL amb NIF B43397157 amb data 8 de Setembre de 2017
d’un incentiu per a la contractació de treballadors, mitjançant ofertes de treball
presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 de Setembre de 2017, on
es verifiquen les dades de l’empresa, i vist que no compleix el requisit establert a l’article
5.1 de les bases reguladores de 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, on s’estableix que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament
de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest
Ajuntament” 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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’empresa ELECTROMONTAJES Y
TELECOMUNICACIONES, SL, per no complir el requisit establert a l’article 5.1 de les
bases reguladores de 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, on s’estableix
que “les empreses sol.licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a l’empresa ELECTROMONTAJES
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6.12 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI
DURANT L’ANY 2017, 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.
Vista la sol·licitud presentada en data 14 de setembre de 2017 per l’emprenedor J. P. A.
A., d’un incentiu per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.

Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 de setembre
de 2017, on es verifiquen les dades de l’empresa, i vist que no compleix el requisit
establert a l’article 5.1 de les bases reguladores de 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, on estableix que “Les empreses sol·licitants hauran d’estar al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com
amb aquest Ajuntament” 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. Denegar la subvenció sol·licitada per l’emprenedor J. P. A. A., per no complir el
requisit establert a l’article 5.1 de les bases reguladores de 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, on estableix que “Les empreses sol·licitants hauran d’estar al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com
amb aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i al Sr. J.P. A.A.

6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ DEL LLIBRE
CONSTITUCIONS DE CATALUNYA PER PART D’UN PARTICULAR.
Atès que la Sra. F. P. P. i el Sr. E. T. F. han manifestat la seva voluntat de fer donació del
llibre Constitucions de Catalunya a l’Ajuntament de Vila-seca perquè sigui incorporat al
patrimoni cultural del municipi,
I atès l’informe de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona respecte al seu contingut,
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.- Acceptar la donació del llibre Constitucions de Catalunya efectuada per la Sra.
F. P. P. i pel Sr. E. T. F. i agrair la seva donació.
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SEGON.- Incorporar aquest llibre a l’Arxiu Històric Municipal per a la seva custòdia.
TERCER.- Notificar aquest acord a Patrimoni Municipal.

6.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL
CLUB CICLISTA VILA-SECA, PER L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud del Club ciclista Vila-seca, 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 25 de
novembre de 2016.
Atès l’Informe d’Intervenció 12-2017-641* de data 3 de novembre 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.- Concedir al Club Ciclista Vila-seca una subvenció de 6.000,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017 amb càrrec a la
partida 14.34104.48900 (Subvenció al Club Ciclista Vila-seca), del vigent pressupost
municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, sis mil euros (6.000,00€), amb càrrec a
la partida 14.34104.48900 (ADO201700026746) del pressupost de l’any 2017 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 de funcionament ordinari
com a màxim el 30 de novembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent
documentació:
3. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
4. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les finalitats
per les quals es va concedir la subvenció
5. 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
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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.
6. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
CINQUÈ.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Ciclista Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 7.320,88 €, com a justificants a compte de la subvenció
concedida al Club Ciclista Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 6.000,00 € , a càrrec de la partida
14.34104.48900 (ADO201700026746) del pressupost de l’any 2017.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LA XXIV EDICIÓ DEL PARC
INFANTIL DE NADAL 2017 I AL PAGAMENT DE LA DESPESA CORRESPONENT.
Dins dels actes programats per la regidoria de Joventut per a les festes de Nadal, s’ha
previst un any més, la realització de la XXIV edició del Parc de Nadal, la qual cosa
comporta la necessitat d’habilitar el Pavelló Municipal d’Esports amb la infraestructura
necessària.
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Atès l’informe de prefectura emès per l’òrgan gesto i atès l’informe d’autorització
d’Intervenció de la despesa corresponent i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de la XXIV edició del Parc Infantil de Nadal que tindrà
lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre al Pavelló Municipal d’Esports, situat al campus
educatiu i esportiu de l’Av. Pere Molas de Vila-seca, en horari de 17 a 20 hores.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 15.661,92.-€ per al pagament de la
infraestructura necessària que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22606 A 26247 del
vigent pressupost.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.16 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA
DELS OBRERS.
La gestió i dinamització de l’espai jove municipal s’efectua mitjançant un contracte de
concessió de serveis públics que va finalitzar el dia 31 de juliol de 2017. Per tant, es
planteja la necessitat de dur a terme la iniciació d’un expedient de contractació per a
contractar la gestió indirecta del servei públic de la gestió i dinamització de l’espai jove
Casa dels Obrers, com a contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, i
es regirà per allò que disposen els articles 138 i 157 a 161 del RDL 3/2011.
Donat que aquest Ajuntament no compta amb els suficients mitjans personals i materials
per a dur a terme la gestió directa d’aquest servei públic, per cap de les formes que
preveuen tant l’art. 85 de la LRBRL com el 249.3 del TRLMRLC, i que en cap cas es
tracta de prestar un servei que impliqui exercici d’autoritat, es considera degudament
justificada l’adequació a les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com
la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix.
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del
servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, per dues anualitats, amb
possibilitat de pròrroga per una altra anualitat, tenint en compte que durant el mes d’agost
no hi haurà prestació del servei. La data d’inici serà el dia 1 de gener de 2018, mitjançant
procediment obert amb pluralitat de criteris.
Atès l’estudi de costos elaborat per determinar la viabilitat del servei per l’Àrea de
Joventut.
Atès l’informe de la Prefectura del Servei.
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Atesos els informes d’Intervenció núm. 594 de data 20/10/17 i 649 de data 8/11/17 i els
informes complementaris de dates 26/10/17 i 8/11/17.
Vist l’informe de Secretaria i atesos la resta d’informes preceptius, 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 prestació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa
dels Obrers, de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
87.184,- € (sense IVA) més 18.308,64 (21%) d’IVA, que fan un total de 105.492,64, a
càrrec de la partida 14 33400 22606 del pressupost de l’any 2018, i disposar l’obertura
del procediment obert amb pluralitat de criteris, per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte de serveix.
L’import de 105.492,64 - €, IVA inclòs, correspon a la previsió màxima del servei per a
dos anualitats, i resta condicionat a l’aprovació del pressupost corresponent a cada
exercici. La possible pròrroga no està inclosa.
D'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
QUART.- Disposar que es publiqui anunci de licitació i plec de clàusules administratives
particulars per a la prestació de l’objecte del contracte de gestió i dinamització de l’Espai
Jove Casa dels Obrers, al perfil del contractant, a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca, i la licitació al BOPT, de conformitat amb allò que disposa l’article 142 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
6.17
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
L’ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE VILA-SECA.

D’UNA

SUBVENCIÓ

A

Vista la sol·licitud de l’Associació Ball de Diables de Vila-seca que demana la concessió
d’una subvenció per la creació de la secció infantil de Ball de Diables de Vila-seca 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,
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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 d’ Intervenció 2017-691 de data 14 de novembre 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.- Concedir a l’Associació Ball de Diables de Vila-seca una subvenció de
4.000,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017 amb càrrec a
la partida 14.33023.48900 (Ball de Diables de Vila-seca), aprovació subvenció del vigent
pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 15 de desembre 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.
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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.
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.

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.

La secretària,

L’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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