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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 de desembre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 9.00 a 9.30 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. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Excusa la seva absència:
Sr. Miguel Angel Almansa Saez

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 18 DE DESEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 18 de desembre 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, DEL PAGAMENT DE LES QUANTITATS RECAPTADES
PER BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS AL CONSORCI DEL CENTRE RECREATIU I
TURÍSTIC.
Atès que el Consorci intermunicipal de Vila-seca i Salou es constitueix per a establir i
gestionar, en l’àmbit territorial del Centre Recreatiu i Turístic (en endavant CRT), els serveis i
les activitats públiques locals, i per exercir les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs que li deleguin els municipis de Vila-seca i de Salou, de conformitat
amb la Llei d’hisendes locals.
Vistos els Estatuts del CRT, aprovats definitivament per la Generalitat de Catalunya
mitjançant l’acord de 23/03/2015 (BOPT núm. 248, de 27-10-2015), i que estableixen en el
seu capítol III: COMPETENCIES DELEGADES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LOCAL, Article
11è. Delegació de les funcions de gestió, liquidació inspecció i recaptació de tributs.
Atès que alguns impostos, a conseqüència de la domiciliació fiscal d’algunes societats
s’efectua a BASE-Gestió d’ingressos, ja que no han estat delegades les competències en
matèria tributària local al CRT.
Atès que durant l’exercici 2017 s’han fet efectius els impostos detallats a continuació en el
quadre següent, que pertanyen a l’àmbit del CRT, i que ja han estat liquidats a l’Ajuntament
per part de BASE-Gestió d’ingressos:

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20-12-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-917 de la Intervenció General de data 20-122017.
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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic de la quantitat
total de 353.577,16€, en concepte de diversos impostos recaptats durant l’exercici 2017,
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un cop descomptat el premi de cobrança i el recàrrec provincial sobre l’IAE i desglossat de la
següent manera:

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consorci del Centre Recreatiu i Turístic i la Intervenció
municipal de fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS PER
A CURSOS, TALLERS, CASALS I DIFERENTS ACTIVITATS PRÒPIES DE LA
JOVENTUT I FORMACIÓ DE L’EXERCICI 2017.
Vistos els informes de l’Àrea de Joventut on s’informa que dos usuaris han sol·licitat la
devolució del preu públic abonat pel servei formació del programa Carretera i Manta i pel
Taller de psicomotricitat de la Ludoteca Tot Joc, degut a que no es van dur a terme les
activitats per manca de nombre mínim d’inscripcions.
Vist que es van realitzar les autoliquidacions a sota relacionades per la inscripció les
activitats esmentades i que s’ha comprovat que es troben totes pagades a l’entitat
bancària.
D’acord amb allò que s’estableix en l’Ordenança Fiscal General de gestió, recaptació i
inspecció de l’Ajuntament de Vila-seca, en la secció primera de preus públics, en el seu
article 57.2 on exposa el següent:
“Quan per causes no imputables a l’obligat pagament del preu, el servei o l’activitat no es
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. Quan per
circumstàncies excepcionals alienes a la voluntat de l’interessat documentalment
justificades, l’impedeixin assistir a l’activitat, existirà el dret de devolució de l’import
corresponent sempre que es preavís com a màxim el dia abans de l’inici de l’activitat”.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-12-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-906 de la Intervenció General de data 19-122017.
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 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 devolució dels imports indicats en el quadre que figura en l’expedient
corresponent a les inscripcions a les activitats de joventut als contribuents següents:
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció municipal de fons i a l’àrea
de Joventut.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ I ACCEPTACIÓ DE L’INGRÈS A
COMPTE EN CONCEPTE DE LA COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2017.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefónica
Nacional de España.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 20-11-2017 Telefónica de
España S.A. va ingressar l’import de 14.769,80€, corresponent a l’entrega a compte del
tercer trimestre de 2017 i d’acord amb les dades declarades per la Secretaria General de
Financiación Autonómica i Local.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-12-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-904 de la Intervenció General de data 19-122017.
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 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 liquidació que s’indica a continuació per l’import indicat corresponent a
la compensació de l’1,9% de TELEFONICA DE ESPAÑA SA:
CONCEPTE
TERCER TRIMESTRE 2017

LIQUIDACIO
801919

IMPORT
14.769,80€

SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DE TAXA PER OCUPACIÓ PRIVATIVA
A LA VIA PÚBLICA, EXERCICI 2017.
L’empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano, SA (CEMUSA) disposa en les vies
públiques del municipi, en règim de propietat, de 15 marquesines per parades
d’autobusos i 52 suports d’informació d’interès general, les quals han estat objecte
d’explotació durant diversos anys, havent finalitzat la vigència de la concessió
administrativa i, posteriorment, de la preceptiva llicència d’ocupació de la via pública.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 03/06/2015, atorgant
nova llicència d’ocupació a CEMUSA per a la instal·lació, manteniment i explotació de 15
marquesines per parades d’autobusos i 52 suports d’informació d’interès general, per a
dues anualitats, comptadores des de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de
2016.
Atès que ha conclòs el termini atorgat per la llicència i que l’empresa, en el seu escrit de
data 13-10-2017 manifesta la seva voluntat de no prorrogar aquesta llicència, però que
continuarà fins a data 31-12-2017 amb l’activitat de manteniment fins a la cessió que farà
d’aquest mobiliari a l’Ajuntament a partir del proper dia 1 de gener de 2018.
Atès l’informe de l’àrea de Serveis públics de data 13-12-2017 que posa de manifest que
s’està fent un ús de publicitat comercial als OPI’S i marquesines instal·lats en el municipi.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20-12-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-914 de la Intervenció General de data 20-122017.
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 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 liquidació núm. 801914, corresponent a la taxa per ocupació de la via
pública, per un import de 3.432,30 €, corresponent a l’exercici 2017.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a Corporación Europea
de Mobiliario Urbano, SA (CEMUSA), junt amb la liquidació corresponent.
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3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PELS TREBALLS D’AUDITORIA OPERATIVA DE LA CORPORACIÓ RELATIVA A
L’ÀMBIT DE PERSONAL.
Dins del programa d’actuació i adaptació del control intern de l’àrea d’Hisenda i Activitat
Econòmica de l’Ajuntament de Vila-seca i d’acord amb les conclusions manifestades a
l’informe de control financer de l’exercici 2016 referides a l’àmbit de personal és necessari
iniciar una auditoria operativa en aquest àmbit per a documentar la comprensió del
procés de gestió de recursos humans i de la nòmina amb transcendència econòmica per
tal de determinar el seu ajustament als principis rectors d’economia i eficiència que ha
d’estar present en l’àmbit del sector públic local.
Donada la insuficiència de personal tècnic per a la realització de les tasques esmentades
i vist els informes que acompanyen l’expedient es proposa adjudicar el contracte menor
pels treballs d’assistència tècnica i de suport a la Intervenció General en l’auditoria
operativa de l’àmbit de personal de la Corporació de Vila-seca a l’empresa FAURACASAS AUDITORS-CONSULTORS SL per un import de 5.929,00€ (4.900,00 principal
més 1.029,00 d’IVA).

Vist allò que disposen els articles 10, 111 i 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i, per tant, la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura
corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, i que complementa la base 15 de les bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de desembre de 2017.

Vista la presa de raó comptable de la Intervenció General Operació AD 201700031211 de
data 22 de desembre 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
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Per aquest, la Regidoria que subscriu proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS SL, amb
NIF B58671710, el contracte de serveis d’auditoria operativa de la Corporació de Vilaseca relativa a l’àmbit de recursos humans per un import de 5.929,00 € (4.900,00
principal més 1.029,00 d’IVA) a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.15.92000.22706
corresponent al pressupost municipal vigent.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe 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-201700000946), per import de 167.260,51 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació adjunt
(referència ADO-201700000944), i ordenar la seva reposició, per import de 33,00 euros.
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TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
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-201700000986), per import de 106.223,56 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació ADO
201700000984 i ordenar la seva reposició, per import de 393,63 euros.
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’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE
RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA URBANA
DEL CARRER SANT JORDI DE VILA-SECA.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 16 d’octubre de 2017, va aprovar
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inicialment el projecte de les obres de renovació de la xarxa de residuals, creació
d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi de Vila-seca, amb un
pressupost total de 380.905,14 € (sense IVA) i 74.990,08 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 460.895,22 € (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap de Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-853 de la Intervenció General de data 13 de desembre 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses al projecte de
renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana
del carrer Sant Jordi de Vila-seca, mitjançant procediment obert, amb tramitació
ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada i mitjançant diversos criteris de valoració,
i la despesa màxima de 380.905,14 € (sense IVA) i 74.990,08 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 460.895,22 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 13.15300.61901 (ARC29756)del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses al projecte de renovació de la xarxa de residuals,
creació d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi de Vila-seca,
i condicionar l’adjudicació de les obres a l’aprovació definitiva del projecte.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
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4.2 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA
URBANA DEL CARRER ONZE DE SETEMBRE DE VILA-SECA.
Vist el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de
pluvials i millora urbana del carrer Onze de Setembre, de Vila-seca, redactat per l’equip
tècnic Fractal.
Vistos els informes emesos per l’enginyer municipal
desembre de 2017.

i l’informe jurídic de data 4 de

Vista la diligència d’Intervenció de data 20 de desembre de 2017, indicant que el tràmit
consistent en l’aprovació inicial i exposició del projecte no presenta una repercussió
pressupostària en relació a aquesta Corporació.
De conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local,
realitzada mitjançant decret de data 30 de juny de 2015, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació
d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Onze de Setembre, de Vila-seca,
redactat per l’equip tècnic Fractal, amb un pressupost total, IVA inclòs, de 494.236,22 €.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.
4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
A VILA-SECA.

A) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línea 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Josep Tenor Forasté, núm.
2, per a la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al c. Josep Tenor
Forasté, núm. 2 de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis
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Tècnics i Jurídics Municipals en data 25 d’agost i 18 de setembre de 2017, en els que
s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 13 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General núm. 12-2017-718* rebut en data
22 de novembre de 2017 en el que es fa constar l’existència de consignació
pressupostària per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Josep Tenor Forasté, núm. 2, amb NIF
H-43.213.834 una subvenció per import de 1.404,59 € per l’arranjament, i reparació i
pintura de l’edifici situat al c. Josep Tenor Forasté, núm. 2 de Vila-seca, d’acord amb la
llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.404,59 € per a la concessió de la subvenció
esmentada a càrrec de la partida 2017.13.15220.48900 D-27606 del pressupost
municipal.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
B) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors
i eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 25 de
novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. C. J. G., per la instal·lació d’un elevador de
persones al c. Del Pou, núm. 1 de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos pels
Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 16 de novembre de 2017, en els que
s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm.12-2017-879* de la Intervenció General rebut en data 15
de desembre de 2017.
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Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar al Sr. C. J. G., una subvenció per import de 6.000,00 €, per la
instal·lació d’un ascensor al c. Del Pou, núm. 1 de Vila-seca, d’acord amb la llicència
d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 6.000,00€ a càrrec de la partida
2017.13.15220.48900 D-30047 per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.

C) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors
i eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 25 de
novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línea 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. V. C., per la instal·lació d’un elevador de
persones al c. Rambla Catalunya, núm. 8 de Vila-seca i vistos els informes favorables
emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 12 i 13 de desembre de 2017,
en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de desembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-933* de la Intervenció General rebut en data
22 de desembre de 2017.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa 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.- Atorgar a la Sra. M. V. C., una subvenció per import de 6.000,00 €, per la
instal·lació d’un ascensor a la Rambla Catalunya, núm. 8 de Vila-seca, d’acord amb la
llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 6.000,00 € a càrrec de la partida
2017.13.15220.48900 D-30904 del pressupost municipal per a la concessió de la
subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER LA SUBSTITUCIÓ DE VIDRES TRENCATS AL CENTRE CÍVIC DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació per
l’adjudicació de les obres de substitució de vidres trencats al Centre Cívic de La Pineda,
ja que estan trencats.
Vista la única proposta presentada per Tancaments en Linia Integrals SL, donada la
especialitat dels treballs a executar, per un import de 7.365,00 € (IVA exclòs).
Vist l’informe emès per l’aparelladora municipal on s’indica que s’ha donat compte del
sinistre a la companyia d’assegurances, per tal de rebre la indemnització corresponent,
ens confirmen que l’import total a rebre del sinistre de referència, serà de 8.791,65 € (iva
inclòs) que correspon a l’import de la factura menys la franquícia corresponent (60€ per
vidre).
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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 13 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General núm. 12-2017-940* rebut en data
22 de desembre 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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
atesa 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 per
la substitució dels vidres trencats al Centre Cívic de La Pineda a l’empresa Tancaments
en Línia Intregrals SL.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Tancaments en Línia Integrals SL el contracte menor
d’obres per la substitució dels vidres trencats al Centre Cívic de La Pineda, per un import
de 7.365,00 €, més 1.546,65 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
8.911,65 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.92400.21200 AD-30917
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS
TREBALLS DE REFORMA DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES DESTINAT A CENTRE
CÍVIC DE LA PLANA.
Es preveu que la Junta de Govern local aprovi la Memòria valorada dels treballs de
reforma d’edifici entre mitgeres destinat a Centre Cívic de la Plana, amb un pressupost
total de 74.515,21 € (sense IVA) i 15.648,19 € en concepte d’IVA, que fan un total de
90.163,40 € (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap de Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-958de la Intervenció General de data 27 de desembre 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada dels treballs de reforma d’edifici entre mitgeres destinat a Centre Cívic de la
Plana, mitjançant procediment obert, amb tramitació ordinària, no subjecte a regulació
harmonitzada i mitjançant el preu més baix com a únic criteri de valoració, i la despesa
màxima de de 74.515,21 € (sense IVA) i 15.648,19 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 90.163,40 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2017.13.15220.63200 (A-31950) del
pressupost participatiu municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de reforma
d’edifici entre mitgeres destinat a Centre Cívic de la Plana, i condicionar l’adjudicació de
les obres a l’aprovació de la Memòria valorada.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE MILLORA I
REFORÇ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL PAS DE VIANANTS DE LA ROTONDA
ELEVADA A-7 I RAVAL DE LA MAR.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
de les obres de millora i reforç de l’enllumenat públic al pas de vianants de la rotonda
elevada A-7 i Raval de la Mar a Vila-seca, ja que es fa necessari un reforç de l’enllumenat
públic del pas de vianants paral·lel i alternatiu a la passera elevada del Raval de la Mar
de Vila-seca.
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 Gestcor
Instalaciones SL per un import de 42.612,68 € (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
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mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
atesa 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
compreses en la memòria valorada de millora i reforç de l’enllumenat públic al pas de
vianants de la rotonda elevada A-7 i Raval de la Mar de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Gestcor Instalaciones SL contracte d’obres compreses
en la memòria corresponent a la millora i reforç de l’enllumenat públic al pas de vianants
de la rotonda elevada A-7 i Raval de la Mar de Vila-seca per un import de 42.612,68 €,
més 8.948,66 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 51.561,34€, per
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.16500.63300 ADRC30091 del pressupost de l’any 2016.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER REALITZAR UNA NOVA ESCOMESA DE GAS I NOVA INSTAL.LACIÓ DE
CALEFACCIÓ A L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació per
l’adjudicació de les obres de nova escomesa de gas i nova instal·lació de calefacció a
l’Escola Cal·lipolis de La Pineda.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per Ragas Operaciones SL per
un import de 45.343,00 € (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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 13 de novembre de 2017.
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Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 22 de desembre 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 i l’informe de la Intervenció Municipal, i
atesa 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 dels treballs
d’una nova escomesa de gas i nova instal·lació de calefacció a l’Escola Cal·lipolis de La
Pineda, a l’empresa Ragas Operaciones SL.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Ragas Operaciones SL amb NIF-B-55.703.805, el
contracte menor d’obres per la realització d’una nova escomesa i nova instal·lació de
calefacció a l’Escola Cal·lipolis de La Pineda, per un import de 45.343,00 €, més 9.522,03
€ en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 54.865,03 €, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.32000.63900 ADRC
29739 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DE POLIGON L’ALBA CB DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE TRES NAUS INDUSTRIALS AL C. MASRICARD, 1,2 I 3
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Polígon l’Alba CB de llicència municipal per la rehabilitació integral
de tres naus industrials al c. Masricard, 1,2 i 3 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Polígon L’Alba CB, la llicència municipal d’obres 877/17
per la rehabilitació integral de tres naus industrials al c. Masricard, 1,2 i 3 de Vila-seca,
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 de dos 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
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.- Les obres d’acondiciament exterior hauran de complir les següents condicions:
a.
La barrera d’arbustos a plantar en la separació amb l’avinguda de Ramon d’Olzina
ha de disposar de xarxa de reg per goteig.
b.
En cap cas el desguàs d’aigües pluvials de l’escorrentia superficial (de la zona
exterior i de les cobertes) pot provocar un increment de les aigües que s’aboquen a la
cuneta longitudinal de l’avinguda de Ramon d’Olzina. Durant el replanteig de les obres
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caldrà concertar amb els tècnics dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Vilaseca els pendents i característiques de la pavimentació de la zona exterior, i la previsió
del seu desguàs, i amb la documentació final d’obra caldrà aportar un plànol d’estat final
que reflecteixi els pendents i sistema d’evacuació de les aigües pluvials.
c.
La millora de l’enllumenat haurà de complir la normativa vigent de protecció
ambiental del medi, i no podrà provocar molèsties ni enlluernaments als vehicles o
vianants de l’avinguda de Ramon d’Olzina.
d.
Abans de la tala de l’arbrat existent caldrà concertar una visita d’inspecció amb els
tècnics municipals, per tal de comprovar el mal estat de l’arbrat existent.
10a.- Les condicions de connexió i subministrament a les xarxes de serveis existents es
consideren suficients per a les naus actuals, en les que no hi consta cap activitat. Amb la
tramitació de les llicències d’activitat que correspongui caldrà acreditar la suficiència dels
recursos disponibles en aquestes xarxes, o assumir el cost de les actuacions necessàries
per complir amb la normativa vigent aplicable.
11a.- 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.
12a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència sol·licitada.
13a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
14a.- 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. 801815 de data 22.11.2017 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.894,98 €
723,75 €

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

3.618,73 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€
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TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 723,75 € 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.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 6 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORES (I
AMPLIACIONS) DEL CEMENTIRI MUNICIPAL FASE 01
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, d’adjudicació de les
obres compreses al projecte bàsic i d’execució de millores ( i ampliacions) del Cementiri
municipal de Vila-seca, Fase 01.
Vista la certificació núm. 6 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ SL, en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de la Prefectura del Servei de 13 de desembre de 2017.
Vist l’Informe de fiscalització núm. 12-2017-930* de la Intervenció Municipal de data 20
de desembre de 2017 i rebut als Serveis Administratius de l’Àrea de Serveis al Territori en
data 22 de desembre de 2017.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i en virtut del decret de
l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, pel qual es deleguen competències de l’Alcaldia a la
Junta de Govern Local, i atesa 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 número 6, de les obres compreses al projecte
bàsic i d’execució de millores ( i ampliacions) del Cementiri municipal de Vila-seca, Fase
01, realitzades per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ SL, amb NIF núm. B43103639,
per un import de 103.765,48€ sense IVA i 21.790,75€ en concepte d’IVA que un cop
incorporat dona un total de 125.556,23€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.16400.61900 (OF23523) corresponent del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ
SL, al departament de Serveis al Territori i al d’Intervenció Municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 FINAL DE LES
OBRES DE RENOVACIÓ DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES A

20

LA CRUÏLLA DELS CARRERS D’ENRIC MORERA AMB EMILI VENDRELL DE LA
PINEDA (LOT 2).

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de renovació del pou de clavegueram i les seves
escomeses a la cruïlla dels carrers d’Enric Morera amb Emili Vendrell de la Pineda (Lot
2).
Vista la certificació núm. 2 FINAL presentada per l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES,
SA en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de desembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització número 12-2017-935* emès per la Intervenció general en
data 20 de desembre i rebut als Serveis Administratius de l’Àrea de Serveis al Territori el
dia 22 de desembre de 2017.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 FINAL corresponent a les obres de
renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla dels carrers d’Enric
Morera amb Emili Vendrell de la Pineda (Lot 2), realitzades per l’empresa TECNOLOGIA
DE FIRMES, SA amb NIF núm. A85058618, per un import de 17.310,19 € sense IVA i
3.635,14€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 20.945,33€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.15300.61901 del
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES,
SA al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE RENOVACIÓ DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES A
LA CRUÏLLA DELS CARRERS D’ENRIC MORERA AMB EMILI VENDRELL DE LA
PINEDA (LOT 2).

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de renovació del pou de clavegueram i les seves
escomeses a la cruïlla dels carrers d’Enric Morera amb Emili Vendrell de la Pineda (Lot
2).
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Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 5 de desembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització número 12-2017-931* de la Intervenció general de data 20
de desembre de 2017 rebut als Serveis Administratius de l’Àrea de Serveis al Territori el
dia 27 de desembre de 2017.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de renovació
del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla dels carrers d’Enric Morera
amb Emili Vendrell de la Pineda (Lot 2), realitzades per l’empresa TECNOLOGIA DE
FIRMES, SA amb NIF núm. A85058618, per un import de 23.569,82 € sense IVA i
4.949,66 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 28.519,48 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.15300.61901 del
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES,
SA al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

4.10 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI DE RESOLUCIÓ
D’IMPOSICIÓ D’ORDRE D’EXECUCIÓ DE L’EXPEDIENT
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 4 d’agost de 2017 s’ha incoat expedient
d’ordre d’execució per deixar la finca del c. Monterols, núm. 26, en les condicions de
seguretat, salubritat i neteja exigides per l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte municipal són les que es relacionen a continuació:
•
•
•
•

Retirada de tot aquell material de construcció abassegat a la finca que pugui comportar,
per les seves característiques, perill d’incendi i inflamació o caigudes.
Tapiat d’obertures en mitgeres.
Neteja interior de la finca i eliminació de tot l’arbrat i/o vegetació existent per erradicar tota
font d’insalubritat.
Enderroc del tram de coberta afectat en perill d’esfondrament, retirada de les runes i
gestió de residus.
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•
•

El termini estimat per l’execució dels treballs és d’un mes.
El cost estimat per l’arquitecte municipal de les actuacions a realitzar és de 3.380,00€,
sense perjudici de la liquidació final.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució dels treballs de conservació i de
rehabilitació es justifica en els motius següents:
S’observa l’existència de vegetació, brutícia i restes de material d’obra dins l’edificació.
Es constata que sistemes constructius com alguns trams de coberta tenen els cairats de
fusta en molt mal estat, amb el perill que es produeixi ensorrament parcial de l’edificació.
En data 29 de novembre de 2017 es tramet al Departament d’Intervenció l’expedient per
a la seva fiscalització, i en data 1 de desembre de 2017 es rep Diligència DI283-17* que
conclou que el tràmit objecte de fiscalització no presenta una repercussió pressupostària
en relació a aquesta Corporació.

FONAMENTS DE DRET
a) Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU)
b) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU)
c) Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
(RLU).
d) Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat
urbanística.
e) Pla General d’Ordenació Urbana de Vila-seca.
f) Text Refós de les Normes Urbanístiques del Planejament General del terme municipal de
Vila-seca (DOGC Núm. 4905 de 15/06/2007)
D’acord amb els articles 77.2 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística,
decret 64/2014, de 13 maig, article 53.1 u) de la Llei municipal aprovada pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a la Sra. M. N. R. S., i adreça al c. Monterols, núm. 28, de Vila-seca,
com a propietària de la finca ubicada al c. Monterols, núm. 26, de Vila-seca, que en un
termini d’un mes procedeixi a realitzar les actuacions següents:
•
•
•
•

Retirada de tot aquell material de construcció abassegat a la finca que pugui comportar,
per les seves característiques, perill d’incendi i inflamació o caigudes.
Tapiat d’obertures en mitgeres.
Neteja interior de la finca i eliminació de tot l’arbrat i/o vegetació existent per erradicar tota
font d’insalubritat.
Enderroc del tram de coberta afectat en perill d’esfondrament, retiradad e les runes i
gestió de residus
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 3.380,00€.
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SEGON. Advertir a la Sra. M. N. R. S., que en cas d’incompliment injustificat d’aquesta
ordre d’execució, una vegada transcorregut el termini concedit per executar-les,
l’Ajuntament pot procedir a la imposició de quantes multes coercitives resultin
necessàries per fer efectiu el compliment del que s’ha ordenat, l’import de les quals pot
arribar fins als 3.000 euros, així com, en el seu cas, a l’execució subsidiària de les obres
a càrrec del propietari, si després de la imposició de la primera multa coercitiva persisteix
en la seva passivitat.
TERCER. Fer constar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva notificació.

B) EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER REALITZAR
OBRES DE CONDICIONAMENT DE LOCAL AL C. MAS D’EN GRAS, NÚM. 25, AMB UN
ÚS NO PERMÈS.
Vist l’expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat a la senyora A. S. C. per
l’execució d’obres consistents en l’acondicionament d’un local per bar-restaurant, tractantse d’un ús no permès al carrer de Mas d’en Gras, 25, local 1, de Vila-seca, i es va
ordenar la immediata suspensió de les obres i la retirada del material d’obra, d’acord amb
l’article 205 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions en temps i forma.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’octubre de 2017, es van
desestimar les al·legacions presentades per la persona expedientada, ja que l’ús de BarRestaurant és un ús no permès pel planejament urbanístic aplicable a la parcel.la en què
es troba ubicat el local de referència, de manera que no és possible obtenir llicència per
al mateix mitjançant silenci administratiu, d’acord amb l’article 5.2 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 9 d’octubre de 2017 el qual
manifesta que a la parcel.la ZR-7, del PP-VI-I, “Era del Delme”, situada al carrer Mas d’en
Gras, núm. 25, no s’admet l’ús de Bar-Restaurant a la planta baixa, i per tant, no és
possible tramitar aquesta activitat, ni la llicencia d’obres sol.licitada en el local 1 dels
baixos d’aquest edifici.
Atesa la delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 30 de juny de 2015,
i atesa 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: Ratificar la suspensió de les obres, com a mesura provisional de suspensió de
les obres, i continuar amb la tramitació de l’expedient, tal com disposen els articles 205 i
206 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
SEGON. Requerir a la Sra. A. S. C. perquè en el termini de dos mesos des de la recepció
d’aquesta notificació executi les obres per ajustar el local al seu estat inicial, amb
l’advertiment que transcorregut aquest termini es podrà acordar l’enderrocament de les
obres, a càrrec de la persona interessada i impedir definitivament els usos a què podrien
donar lloc.
TERCER: Notificar aquest acord a l’interessat i advertir-li que contra la present resolució
que posa fi a la via administrativa procedeix interposar recurs contenciós-administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL
NUCLI URBÀ DE LA PLANA, PLANTES D’INTERIOR I JARDINERES DEL CENTRE
HISTÒRIC DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 10 de juliol de 2017, es va
aprovar iniciar el servei de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics
del nucli urbà de La Plana, plantes d’interior de la Casa Consistorial i jardineres del centre
històric de Vila-seca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada,
amb tramitació ordinària, i una pluralitat de criteris de valoració.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, en base a diversos criteris d’adjudicació d’entre
totes aquelles ofertes admeses a la licitació, d’acord amb el que disposa el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-860 de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
Vist que per part de L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS, Sr. J. G. P., ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, 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.- Adjudicar a L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS, Sr. J. G. P., el contracte del
servei de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics del nucli urbà de La
Plana, plantes d’interior de la Casa Consistorial i jardineres del centre històric de Vilaseca, d’acord amb la proposta presentada, pel preu anual de 28.106,10 € (sense IVA),
5.902,28 € en concepte d’IVA que fan un total de 34.008,38 € (IVA inclòs), i essent la
durada del contracte de 4 anys prorrogable per 1 any més per mutu acord de les parts,
mitjançant, procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat de criteris de valoració
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, a càrrec de l’aplicació pressupostària
13.17100.22700 (ADFUT1-29887) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 5.621,22 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Aprovar la liquidació tributària núm. 801773 i notificar la present resolució a
L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS, Sr. J. G. P., per tal de fer efectiu l’abonament de les
despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT ( 2017-137) per import de 265,80 €.
QUART.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS DEL NUCLI URBÀ DE LA
PLANA I PLANTES D’INTERIOR DE L’AJUNTAMENT.
Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació per
l’adjudicació del manteniment i conservació dels espais verds del nucli urbà de La Plana i
plantes d’interior de l’Ajuntament de Vila-seca, per un període que inclou des de el dia 24
de juliol de 2017 fins el 24 de desembre de 2017, ja que encara que el procediment de
contractació s’ha iniciat es preveu que pugui allargar-se fins a finals d’any.
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Vista la única proposta presentada pel Sr. J. G. P., donada l’especialitat dels treballs a
realitzar, per un import de 7.267,07 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
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.
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 5 de desembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data.
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 i l’informe de la Intervenció 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.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del contracte de
manteniment i conservació dels espais verds del nucli urbà de La Plana i plantes d’interior
de l’Ajuntament de Vila-seca, per un període que inclou des de el dia 24 de juliol de 2017
fins el 24 de desembre de 2017, al Sr. Jorge González Puertas.
SEGON.- Adjudicar al Sr. J. G. P., el contracte menor de manteniment i conservació dels
espais verds del nucli urbà de La Plana i plantes d’interior de l’Ajuntament de Vila-seca,
per un import de 7.267,07 €, més 1.526,08 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa
un total de 8.793,15 €.
TERCER.- Convalidar la despesa pel que fa a la contractació del manteniment i
conservació dels espais verds del nucli urbà de La Plana i plantes d’interior de
l’Ajuntament de Vila-seca, per un període de sis mesos, per part del Sr. J. G. P., per un
import de 7.267,07€ (sense IVA), 1.526,08 € en concepte d’IVA, que fan un total de
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8.793,15 € (IVA inclòs), i a càrrec de la partida 2017.13.17100.22700 ADO-30910 del
pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’ATENCIÓ AL CLIENT – CENTRALETA I INFORMACIÓ – A L’AJUNTAMENT.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 9 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar el servei d’atenció al client - centraleta i informació – a l’Ajuntament de
Vila-seca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb
tramitació ordinària, i el preu més baix com a únic criteri de valoració.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, i el preu més baix com a únic criteri de valoració
d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, d’acord amb el que disposa el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de desembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-932 de la Intervenció General de data 20 de desembre de
2017.
Vist que per part de la única empresa presentada ASSTEL SIS, SL, ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i 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.- Adjudicar a l’empresa ASSTEL SIS, SL amb NIF núm. B43473362, el
contracte del servei d’atenció al client - centraleta i informació – a l’Ajuntament de Vilaseca, d’acord amb la proposta presentada, pel preu anual de 19.950,00 € (sense IVA),
4.189,50 en concepte d’IVA que fan un total de 24.139,50 € (IVA inclòs), i una durada de
3 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any més, mitjançant, procediment obert i
ordinari, i el preu més baix com a únic criteri de valoració, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 15.92000.22299 (DFUT1) a preveure en el pressupost de l’any 2018.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 2.992,50 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
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Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari amb indicació dels recursos
pertinents.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN VEHICLE ALS SERVEIS
MUNICIPALS DE VIGILÀNCIA I CONTROL DEL TRÀNSIT.
La Prefectura de la Policia Local de Vila-seca efectua petició d’adscripció per al
desenvolupament de serveis auxiliars del cos policial del vehicle matrícula 8913-HJG, que
es troba des del 6/12/16 en el dipòsit municipal en concepte de vehicle abandonat, pel fet
que s’ajusta als requeriments dels serveis bàsics de vigilància i control de trànsit,
presenta un estat de conservació òptim, i s’ajusta als requisits exigits en el Protocol
aprovat per la JGL de 24-4-17, que el fan susceptible per ser adjudicat.
Atès que s’ha portat a terme el seu tractament com a residu conforme estableixen la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, la Llei estatal 10/1998, de 21 d’abril, i el
què sobre vehicles abandonats i la seva consideració com a fora d’ús disposa l’art. 2 del
Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús.
Atès que la notificació personal al titular que figura en el Registre de vehicles de la
Direcció General de Trànsit ha resultat infructuosa en dues ocasions consecutives (cartes
certificades amb acusament de recepció de dates 16/12/16 i 28/2/17). Simultàniament, la
notificació s’ha intentat mitjançant publicació amb caràcter facultatiu en el BOPT núm. 7
de 11/1/17 i en el BOE núm. 100 de 27/4/17.
Atès que en aplicació de l’apartat 3r. de l'article 106 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, en
aquells casos en què s'estimi convenient l'Alcalde o autoritat corresponent per delegació
podran acordar la substitució de la destrucció del vehicle per la seva adjudicació als
serveis de vigilància i control del tràfic, i protecció civil del municipi.
Atès que el procediment portat a terme s’ajusta al Protocol d’actuacions en el cas de
vehicles abandonats, dels vehicles considerats residus sòlids urbans i del vehicles cedits,
del municipi de Vila-seca, aprovat per la Junta de Govern Local el 25/472017.
Atès que segons informe pericial extern de data 15/2/17 el valor de mercat del vehicle
matrícula 8913-HJG és de 6.460,00 euros, i que el valor de reparació dels desperfectes o
avaries és a dia 3/11/17 de 814,08 euros, paràmetres que d’acord amb els condicionants
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del punt segons del Protocol fan que el vehicle sigui susceptible per ser adjudicat per
l’Ajuntament.
Atès l’informe jurídic de conformitat emès per l’Àrea de Governació, prefectura del servei.
Vista la diligència de fiscalització inicial 2017-751 de la Intervenció General, l’informe de
justificació d’esmena de Governació de data 13-12-2017, i l’informe de fiscalització 122017-928.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 20 de desembre de 2017, de delegació de
competències en favor de la Junta de Govern Local.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient, 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. Acordar la substitució de la destrucció del vehicle abandonat: classe turisme,
marca Citroën, model C3 1.4i attraction, matrícula 8913-HJG, per a la seva adjudicació
als serveis municipals de vigilància i control del tràfic de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON. Autoritzar a la Prefectura de la Policia Local a tramitar davant l’Agència
Tributària de Catalunya el document de l’Impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, prenent com a valor d’adjudicació el del peritatge del Vehicle de
data 19/19/2017.
TERCER. Complimentar davant la Prefectura provincial de Trànsit la sol·licitud de
transmissió del vehicle; i l’abonament de la taxa corresponent.
QUART. Autoritzar la despesa màxima total de 1.114,23 euros, corresponent a la suma
de la previsió de la reparació dels desperfectes o avaries que presenta el vehicle per
import de 814,08 euros, amb càrrec a la partida 21400-13200 del vigent pressupost
municipal, i la previsió de 300,15 euros que com a màxim pot comportar la gestió del
canvi de titularitat, amb càrrec a la partida 92000-22706 del vigent pressupost municipal
(núm. Operació 201700030894).
CINQUÈ. Notificar la present resolució a la Intervenció Municipal, al Negociat de
Patrimoni i a la prefectura de la Policia Local, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

DESESTIMAR

UNA RECLAMACIÓ

DE

Vist l’escrit presentat per la Sra. K. W. L. S. en data 21-4-2017 (RE 3054), pel que formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys materials derivats de la lesió patida el
dia 15-4-2017 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal estat del
paviment de la Plaça dels Països Catalans, de Vila-seca.
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Atès que la reclamació de la Sra. K. W. L. S. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i conté els
elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, sense valoració de la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, S. A.
Atès que en data 6-7-2017 (RS 2804) es va notificar formalment a la part reclamant el
contingut del Decret d’Alcaldia de 3-7-17, d’admissió a tràmit de la reclamació de
Responsabilitat Patrimonial Exp. 449/17, sense que dins el termini de 10 dies hàbils
comptadors a partir de la seva recepció la part reclamant hagi aportat altres documents a
l’expedient o proposat altres mitjans de prova per a la justificació determinant de
l’existència de la relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el
funcionament del servei públic imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 2-11-2017 (RS 4396), va notificar a la
part interessada el termini d’audiència i que, transcorregut el mateix, havent comparegut
per efectuar l’examen personal i directe de l’expedient complert i haver-ne reclamat còpia,
s’ha acreditat una al·legació (RE 8198), refermant-se en la seva posició, sense proposar
a l’òrgan instructor la finalització convencional del procediment.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que s’ha d’apreciar la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la insuficient
activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un accident, en
canvi, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal del servei i els
perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació formulada),
motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de aplicació, si
escau la seva desestimació.
Atès que amb data 15-12-2017 (RE 8776) la companyia asseguradora de l’Ajuntament
Fiats Seguros, informa que s’ha de desestimar la reclamació de la Sra. Kathleen W.
Leslie Stephen.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 17-12-2017, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. L. S.
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Vistos els anteriors antecedents 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. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. K.
W. L. S. en data 21-4-2017 (RE 3054), per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
32 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, d’acord amb els
raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del present acord i que es
donen per reproduïts (Exp. GOV/449/17).
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada mitjançant la representació
jurídica designada a l’efecte per al seu coneixement, amb indicació dels recursos que
contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del mediador d’assegurances.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
CONCERTACIÓ DE LA PÒLISSA D’ASEGURANÇA PRIVADA: RESPONSABILITAT
D’ELECTES I PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
El dia 31-12-2017 està prevista la finalització de la vigència de la pòlissa d’assegurances
per a la cobertura col·lectiva del risc de Responsabilitat Autoritats i Personal al servei de
l’Ajuntament, concertada amb l’entitat asseguradora AIG EUROPE.
Atès que després del procediment obert de licitació portat a l’efecte, la Junta de Govern
Local, en sessió de 4-12-2017, va declarar desert d’adjudicació el lot núm. 6 (Cobertura
col·lectiva del risc de Responsabilitat d’Autoritats i personal al servei de l’Ajuntament), per
no haver-se presentat cap licitador interessat en la seva adjudicació.
Ateses les necessitats institucionals a satisfer mitjançant la concertació de la pòlissa
declarada deserta.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca no pot deixar sense cobertura els riscos que es
deriven de l’activitat normal que desenvolupa com a corporació local, especialment
respecte d’aquelles responsabilitats derivades a cobrir les reclamacions que pot efectuar
la pròpia administració contra el seu personal pels perjudicis patrimonials que aquests li
causin
Atès que amb aquesta finalitat i els condicionants contractual i temporal requerits, en data
14 de desembre de 2017, l’empresa WILLIS S&C.C. Correduria de Seguros y
Reaseguros, SAU, aporta proposta de subscripció, per a tot l’any 2018, de la pòlissa per
a la cobertura col·lectiva del risc Responsabilitat d’Autoritats i personal al servei de
l’Ajuntament (LOT 6) a formalitzar amb l’entitat asseguradora AIG EUROPE (CIF
W8262878-E), per una prima total de 6.156,70 Euros (exempts d’Iva).
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Atès que l’oferta d’AIG manté les condicions essencials de la licitació del LOT 6 (segons
Exp. Gov. 371/17), declarat desert, i s’ajusta el tipus de licitació determinat com a màxim
(6.900,00 €), per sobre del qual cap empresa pot formular proposició.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 14 de desembre de 2017.
Atès l’informe jurídic favorable emès a l’efecte de data 14 de desembre de 2017, i la AD
d’Intervenció (ADFT1 201700030223) de data 18 de desembre de 2017.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional
segona del Text refós d ela Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu
art. 111, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD
1098/2001, de 12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD.
2402/1985, de 18 de desembre.
Vistos els anteriors antecedents 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 l'expedient de contractació per a l’adjudicació de la pòlissa per a la
cobertura col·lectiva del risc de Responsabilitat d’Autoritats i Personal al servei de
l’Ajuntament, any 2018, Exp. Gov. 919/2017, pel procediment de contracte menor.
SEGON. Aprovar la quantia de 6.156,70 euros, exempts d’Iva, en concepte de despesa
màxima que per a aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquesta pòlissa
d’assegurances; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març. Essent l’aplicació pressupostària amb càrrec a la partida 2017.15.92000.22400
(ADFUT1 30223) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Adjudicar, mitjançant la modalitat del contracte menor, a l’entitat asseguradora
AIG EUROPE (CIF W8262878-E), el contracte per a la concertació de la pòlissa
d’assegurança privada de l’Ajuntament de Vila-seca: Lot 6: Responsabilitat Autoritats i
Personal al servei de l’Ajuntament, per una Prima anual total, per tot l’any 2018, de
6.156,70 € exempts d’IVA, impostos i recàrrecs inclosos, sense possibilitat de pròrroga.
Amb la inclusió de les causes d’exclusió addicionals fixades en el suplement de l’oferta.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
CINQUÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
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necessaris per la formalització del present acord.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA PER UN ANY DE LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE LES ASSEGURANCES
PRIVADES I GESTIÓ DE RISCOS QUE FORMALITZI L’AJUNTAMENT, ANY 2018.
El dia 1-1-2016 es va formalitzar amb la societat mercantil WILLIS&C.C. Correduría de
Seguros y Reaseguros, S.A. (NIF A-58930280), el contracte regulador de la prestació
dels serveis d’assessorament i mediació de les assegurances privades i gestió de riscos
de l’Ajuntament de Vila-seca (Exp. Gov. 603/15). El termini d'execució del contracte es va
fixar amb una vigència inicial de dos anys prorrogables anualment de forma expressa,
fins a un màxim de 4 anys. El termini inicial de vigència del contracte es fixa amb efectes
des de les 0 hores del dia 1 de gener de 2016 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre
de 2017.
Atès que per part de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir un any més la referida
adjudicació, amb manteniment de les mateixes condicions administratives i econòmiques
originals.
Atès que la pròrroga proposada no generarà cap despesa afegida per a l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que l’adjudicatària està sotmès a la vigència de lla Clàusula Quarta del PCA
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 14-10-2015, pel fet que el
contractista adjudicatari serà retribuït directament per a/les Entitat/s asseguradores amb
la/les que es formalitzin les pòlisses d’assegurances privades d’acord amb les comissions
sobre primes netes incloses en la seva oferta, conforme als usos del comerç i al que
expressament preveu el propi Codi de Comerç.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció de l’ajuntament i que l’empresa
adjudicatària han manifestat el seu interès en continuar portant a terme l’esmentada
prestació (RE 8190 de 20-11-2017).
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues està prevista tant en la normativa de contractació pública com en el plec de
clàusules administratives i en el contracte mateix, i s’estableix tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.
Vist l’informe de prefectura del servei i documentació annexa,.
Vista la diligència d’Intervenció - Econòmica (DI 2017-888)..
Vistos els anteriors antecedents, 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:
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PRIMER. Aprovar la pròrroga, pel un període d’un any –comprés entre 1-1-2018 i el 3112-2018, del contracte administratiu que es va formalitzar el dia 1-1-2016 amb l’empresa
WILLIS&C.C. Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A. (NIF A-58930280), regulador de
la prestació dels serveis d’assessorament i mediació de les assegurances privades i
gestió de riscos de l’Ajuntament de Vila-seca (Exp. Gov. 603/15), la qual durada inicial
era de dos anys, amb manteniment de les mateixes condicions administratives i
econòmiques originals.
SEGON. Notificar-ho a la societat mercantil WILLIS&C.C. Correduría de Seguros y
Reaseguros, S.A., i citar-la a concórrer a formalitzar la pròrroga en document
administratiu, i donar-ne trasllat a la Intervenció de Fons de l’Ajuntament i al Negociat de
Patrimoni de l’Ajuntament.
TERCER. Publicar l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en
el Perfil de Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
QUART. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord.
5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE
VILA-SECA, ANY 2017.
Vista la petició de subvenció directa formulada el 13-3-17 (RE 2012) per l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Vila-seca, NIF: G43659903, pel manteniment, consolidació i
millora de l'oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc dels
objectius estratègics definits per l’Ajuntament dins del pla de Foment del Comerç de
Proximitat associat. Acompanya la declaració responsable d’estar al corrent del
pagament, així com programa d’activitats realitzades durant l’anualitat 2017 i el
pressupost corresponent.
Segons el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el
25 de novembre de 2016.
Vist que al pressupost del 2017 consta la partida destinada a la concessió d’ una
subvenció en favor a l’entitat “Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca” per
un import de 18.000.- euros.
Vist l’informe justificatiu de la subvenció de data 23 de maig de 2017.
Vistos els anteriors antecedents i vist l’informe de consignació pressupostària signat per
l’Interventor Municipal de Fons, 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:
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PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció per import de 13.746,30.- euros a
l’Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca, NIF: G43659903, amb la finalitat
del manteniment, consolidació i millora de l'oferta comercial i dels serveis prestats a la
ciutadania en el marc dels objectius estratègics definits per l’Ajuntament (Foment del
Comerç de Proximitat associat), any 2017.
SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2017.15.43100.48900 del vigent
pressupost municipal en l’operació que determini l’ Intervenció, per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1.

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any
2017.

2.

L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 d’octubre
de 2017 mitjançant la presentació de la següent documentació:

•
•

Instància sol·licitant el pagament.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
•
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta
de Govern Local.
•
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:
Hauran de ser factures originals o fotocòpies compulsades on hi
constin totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import,
data, IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les
fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels
actes on hi consti la col·laboració de l’Ajuntament.
3.

El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així
mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4.

El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.

5.

El beneficiari ha de fer constar la col·laboració municipal en tots els cartells i
impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat
subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.
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6.

La subvenció atorgada pot ser compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’ import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a
desenvolupar.

7.

L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.

8.

En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’ import màxim de la bestreta
no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART. Donar conformitat a les factures presentades per l’ Associació de Comerciants i
Empresaris de Vila-seca, NIF: G43659903, per un import de 13.746,30 €, com a justificants
de la subvenció.
CINQUÈ. Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 13.746,30 €, a
càrrec de la partida 15.43100.48900 i l’operació ADO 29722 del vigent pressupost municipal
de 2017.
SISÈ. Notificar el present acord a l’Associació de comerciants i empresaris de Vila-seca i l’
Intervenció de fons de l’Ajuntament.
5.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES
COBERTURES D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT, ANY 2018.
La Junta de Govern Local en data 4-9-2017 va aprovar l’expedient de contractació i el
Plecs de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la contractació de
diverses cobertures d’assegurances privades de l’Ajuntament de Vila-seca durant
l’exercici 2018, prorrogable fins l’any 2019, per procediment obert, en règim de tramitació
ordinària no subjecte a regulació harmonitzada (Exp. GOV/371/2017). Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que en sessions de dates 13, 20, 23 i 27 de novembre del 2017, es constituí la Mesa
de Contractació i en aquesta última, després de la recepció i validació de l’informe emès
en data 24-11-2017, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor dels licitadors
que han obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
15ª del PCA.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 4-12-2017 va acordar classificar les
proposicions presentades pels candidats atenent la proposta efectuada per la Mesa de
Contractació i, de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i Clàusula 18ª PCA, va
notificar l’acord esmentat a les empreses proposades i requerir-les, perquè dins dels deu
dies hàbils següents presentin la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
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compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i efectuï a
constitució de la garantia definitiva per import del 5% de la prima total del valor
d’adjudicació de cada lot.
Atès que en data 18-12-17 (RE 8822) FIATC MUTUA DE SEGUROS I REASEGUROS,
va acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament
número 201700030279), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 2 “Danys
materials ocasionats al patrimoni municipal”.
Atès que en data 18-12-17 (RE 8822) FIATC MUTUA DE SEGUROS I REASEGUROS,
va acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament
número 201700030280), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 3
“Responsabilitat derivada de l’ús de vehicles a motor ”.
Atès que en data 18-12-17 (RE 8822) FIATC MUTUA DE SEGUROS I REASEGUROS,
va acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de pagament
número 201700030281), necessàries per a procedir a l’adjudicació del Lot 5
“Responsabilitat Accidents personal al servei de l’Ajuntament”.
Atès que en data 15-12-17 (RE 8788) MAPFRE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.S, va acreditar la documentació exigida i constituir la
garantia definitiva (carta de pagament número 201700030230), necessàries per a
procedir a l’adjudicació del Lot 1 “Responsabilitat Civil i Patrimonial de l’Ajuntament”.
Atès que en data 15-12-17 MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, va acreditar la documentació exigida i
constituir la garantia definitiva (carta de pagament número 201700030231), necessàries
per a procedir a l’adjudicació del Lot 5 “Assegurança Vida Personal Ajuntament”.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, i el PCA que regulen aquesta contractació.
Atesos la Diligència-Informe de Fiscalització Inicial 2017-534, l’Informes de Fiscalització
12-2017-546, la Diligència Informe Intervenció 270-2017* de 30-11-17, i de fiscalització
12-2017-954.
A la vista de tot el que antecedeix 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. Acceptar la documentació aportada pels licitadors que s’esmenten als
antecedents, justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït les garanties
definitives, definitiva i altra documentació de la clàusula 18ª del PCA d’acord amb l’article
95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
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de la Llei de contractes del sector públic, segons requeriment previ d’adjudicació de
l’acord de la Junta de Govern Local de data 4-12-2017.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a les empreses asseguradores següents
els contractes per a la concertació de les pòlisses d’assegurances privades de
l’Ajuntament de Vila-seca, any 2018, segons els lots que a continuació s’especifiquen, per
ser les que han obtingut la puntuació més alta en el procediment obert de licitació portat a
l’efecte:
a) A FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS CIF G-08.171.407)
- Lot núm. 2. Danys materials al Patrimoni. Prima Total any 2018: 20.549,76 €, exempts
d’Iva. Amb la inclusió de les millores ofertes en la seva proposició de licitació de data
8/11/2017 (RE 7900), següents:
Franquícia general 500,00 euros
Franquícia robatori continent 1000,00 euros
Franquícia llunes vidres i rètols 50 euros
Franquícia avaria maquinària i equips elèctrics
Increment del 50% en els límits establerts de les cobertures addicionals (15 inclusions)
Amb càrrec a la partida 22400-92000 (ADFU1 201700031740).
- Lot. Núm. 3. Responsabilitat ús circulació vehicles a motor flota municipal. Prima total
any 2018: 10.800,00, exempts d’Iva. Sense millores.
Amb càrrec a la partida 22400-92000 (ADFU1 201700031741).
- Lot núm. 5. Assegurança accidents personal al servei de l’Ajuntament. Prima total any
2018: 7.668,52 €, exempts d’Iva. Sense millores.
Amb càrrec a la partida 16205-92000 (ADFU1 201700031744).

b) A MAPFRE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.S
(CIF A-28141935)
- Lot núm. 1. Responsabilitat Civil i Patrimonial de l’Ajuntament. Prima Total any 2018:
12.000,00 €, exempts d’Iva. Amb la inclusió de les millores ofertes en la seva proposició
de licitació de data 8/11/2017 (RE 7934), següents:
Franquícia general de 300 euros per sinistre
4.000.000 € de límit d’indemnització per sinistre.
4.000.000 € de límit d’indemnització per anualitat.
450.00 € de límit per víctima patronal.
Amb càrrec a la partida 22400-92000 (ADFU1 201700031746).
c) A MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE
LA VIDA HUMANA (CIF A-28229599)
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- Lot núm. 4. Assegurança Vida personal Ajuntament. Prima Total any 2018: 21.284,56,00
€, exempts d’Iva.
Amb la inclusió de les millores ofertes en la seva proposició de licitació de data 8/11/2017
(RE 7934), següents:
Increment del capital assegurat per mort per qualsevol causa 3.500 euros addicionals al
capital del PPT. Capital total assegurat 39.500 €.
Increment del capital assegurat per invalidesa permanent total per qualsevol causa 2.000
euros addicionals al capital del PPT. Capital assegurat 38.000 €.
Increment del capital assegurat per la garantia de mort per accident de 3.500 euros
addicionals al capital del PPT. Capital total assegurat 75.500 €.
Increment del capital assegurat per la garantia de mort per accident de circulació 3.500
euros addicionals al capital del PPT. Capital total assegurat 111.500 €.
Amb càrrec a la partida 16205-92000 (ADFU1 210700031750).
Com que els contractes comporten despeses aplicables durant l’any 2018, la seva
financiació se subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal per a dita anualitat.
Així l’Ajuntament, s’obliga a consignar i retenir crèdit en el pressupost 2018 en quantitat
suficient d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març. Presa de raó en
comptabilitat – Relació AFUT 20170745.
TERCER. Requerir a les empreses adjudicatàries perquè en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent
contracte
administratiu.
Prèviament
hauran
d’haver
satisfet
proporcionalment l’import de l’anunci d’adjudicació.
QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu Electrònica de
l’òrgan de contractació..
CINQUÈ. Notificar la present resolució als adjudicataris, amb indicació dels recursos
pertinents.
5.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ MULTIACTES DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS EN DIFERENTS ACTES.
Vist el Pla d’ Autoprotecció presentat per l’Arquitecta Tècnica C. I.G., el qual inclou la relació
dels actes de Cap d’Any i la Festa Major d’ Hivern de Vila-seca 2018.
Vist l’informe favorable de la Tècnica Municipal de Protecció Civil.
Vistos els anteriors antecedents, 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:
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PRIMER.- Aprovar el Pla d’Autoprotecció multiactes del Pavelló Municipal d’Esports de Vilaseca en els actes de Festa de Cap d’ Any (concert) i Festa Major d’ Hivern Sant Antoni els
dies 19, 20 i 27 de gener de 2018 (concerts i ball).
SEGON.- Establir els aforaments màxims autoritzats següents:
- Concert de Cap d’Any: 2.100 persones a la pista.
- Concert del dia 19 de gener de 2018: 2.350 persones a la pista i a les grades.
- Ball amb orquestra del dia 20 de gener de 2018: 1.038 persones a la pista.
- Concert del dia 27 de gener de 2018: 2.350 persones a la pista i a les grades.
TERCER.- La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
5.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ AL GREMI D’ATRACCIONS DE FIRA
DE CATALUNYA LLICÈNCIA PER INSTAL.LAR UN GRUP DE FIRA DURANT ELS
DIES DE LA FESTA MAJOR DE SANT ANTONI 2018.
Vista la sol·licitud presentada per M. G. A., en representació del Gremi d’Atraccions de
Fira de Catalunya (GREFIC), amb NIF núm. G43332816, en què demana llicència
municipal per a instal·lar un grup de fira durant els dies de la Festa Major de Sant Antoni
de 2018, a la zona d’estacionament del c/ de Joan Maragall de Vila-seca vistos els
informes emesos al respecte 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.Concedir al Gremi d’Atraccions de Fira de Catalunya (GREFIC), amb NIF
núm. G43332816, llicència municipal per a instal·lar un grup de fira durant els dies de la
Festa Major de Sant Antoni de 2018, a la zona d’estacionament del c/ de Joan Maragall
de Vila-seca
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 405,00 € i 300,00€ en concepte de
fiança, que ha estat ingressada mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801892), d'acord
amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIA

PER

A) Vista la sol·licitud efectuada per A. G. G. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat RINCÓN DE
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ÓSCAR del qual és titular, situat a al c. Tenor Josep Foraste, 7 local 2 de Vila-seca, vistos
els informes emesos al respecte 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.Concedir a A. G. G. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació d’ 1 taula i 4
cadires a la via pública de RINCÓN DE ÓSCAR , situat al c. Tenor Josep Foraste, 7 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 52,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801751), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per A. C. H. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR TAURINO del qual és titular,
situat al c de Sant Francesc, 29 de la Plana.
Atesos els informes emesos al respecte 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.Concedir a A. C. H. llicència per a la instal·lació de 1 taula i 4 cadires a la via
pública de BAR TAURINO, situat al c de Sant Francesc, 29 de la Plana.
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 12,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801866), 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.
5.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LA DESPESA CORRESPONENT A LES
FACTURES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL COL.LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL I FUNCIONARIS DE NOU INGRÈS.
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2014,
va aprovar adjudicar la contractació de l’assistència sanitària del personal laboral i
funcionaris de nou ingrés pel termini de dos anys, amb un import previst de la despesa
anual de 61.975,20 euros.
Atès que el nombre d’assegurats inicial eren 136 persones titulars i beneficiaris, amb una
quota mensual de 41,65 euros mensuals, ens dona un import de 67.972,80, als quals
s’han d’incloure les quatre altes que al llarg de l’any s’han produït, la qual cosa ens dona
un total de 140 assegurats amb una quota mensual de 41,65 euros i una diferència de
7.996,80 euros.
Atesa l’existència de factures pendents corresponents al mesos de novembre i desembre
de 2017 i atès allò que estableix la Base 18 d’execució del pressupost d’aprovació d’actes
de conversió i convalidació administrativa.
Atès, tanmateix, que els actes de conversió i convalidació administrativa recollits a la llei
39/2015 nomes podran comportar un reconeixement de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostaria 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.
Atenen que l’article 52 de la Llei 39/2015, de les administracions Públiques i procediment
Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta de reconeixement expès de la
despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es va 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 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 per aquest i vist l’informe 12-2017-916 de la intervenció 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.- Validar la despesa que s’esmenta per import de 7.996,80 euro ( IVA inclòs )
corresponents a la diferència entre l’import pressupostat inicialment i l’import real de l’any
2017, relatiu a la pòlissa d’assistència sanitària del personal laboral i funcionari de nou
ingrés, a càrrec del pressupost de 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.- Aprovar el pagament de les factures pendents corresponents als mesos de
novembre i desembre de 2017, per un import de 5.747,70 euros i 5.872,65
respectivament, a càrrec de la partida 15 22100 16008 del vigent pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la intervenció
municipal als efectes oportuns.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
SUBVENCIONS A DIVERSES ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI.
A) Atès que la Junta de Govern Local en data 9 de maig de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Centre d’Estudis Vila-secans amb NIF G55659973 per un
import de 2.900,- € per a l’organització i realització de les activitats i funcionament ordinari
de l’entitat de 2017.
Atesa la concessió a l’Associació Centre d’Estudis Vila-secans d’una bestreta del 50%
d’aquesta subvenció, per fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i
del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentats per import de 2.206,88 € per l’Associació Centre
d’Estudis Vila-secans corresponents a l’organització de les activitats realitzades per
l’entitat durant l’any 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de desembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-912* de la Intervenció General de data 19 de desembre de
2017.
En virtut del decret d’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 2.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Centre d’Estudis Vilasecans per un import de 2.206,88 -€ com a justificació de la subvenció aprovada per la
Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 2.206,88.-€ i el pagament de 756,00.-€
corresponents a l’import justificat restant de la subvenció, a càrrec de la partida
14.33022.48900 ADO 30541 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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B) Atès que la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Societat las Vegas de Vila-seca amb NIF G43043710 per
un import de 1.300,00-€ per la organització i realització de les activitats anuals de 2017.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Societat las Vegas de Vilaseca corresponents a l’organització de les activitats anuals de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de desembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-926* de la Intervenció General de data 20 de desembre 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Societat Las Vegas de
Vila-seca per un import de 5.307,93.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la
Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 1.300,00.-€ corresponents a
la subvenció, a càrrec de la partida 14.33012.48900 ADO 30540 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
C) Ates que la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Agrupació Cultural de Vila-seca per un import de 23.700,-€
pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017.
Atesa la concessió a l’Associació Agrupació Cultural de Vila-seca d’una bestreta del 60%
d’aquesta subvenció, per fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i
del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Agrupació Cultural de Vilaseca corresponents al funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de desembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-911* de la Intervenció General de data 19 de desembre de
2017.
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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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Agrupació Cultural de
Vila-seca per un import de 31,590.60.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la
Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 23.700,00.-€ i el pagament de 9.480,00.-€
corresponents al 40% restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33001.48900
ADO 30542 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Atès que la Junta de Govern Local en data 3 d’abril de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca per un import de 10.000,-€
per l’organització i realització de les activitats i funcionament ordinari de l’entitat de 2017.
Atesa la concessió a l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca d’una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció, per fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i
del programa a realitzar i vista la relació de justificants presentats per l’Associació del
Teatre de Vila-seca corresponents a l’organització de les activitats de funcionament de
l’entitat per l’any 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat/disconformitat núm. 12-2017-875* de la Intervenció General
de data 14 de desembre de 2017.
En virtut del decret d’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 2.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Amics del Teatre de Vilaseca per un import de 12.216,83 -€ com a justificació de la subvenció aprovada per la
Junta de Govern Local en data 3 d’abril de 2017.
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SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 10.000,00.-€ i el pagament de 2000.-€
corresponents al 20% restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33004.48900
ADO 29724 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

E) Atès que la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació El Centru de Vila-seca per un import de 2.700,-€ per
l’organització i realització de les activitats i funcionament ordinari de l’entitat de 2017.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació El Centru de Vila-seca
corresponents a l’organització i realització de les activitats i funcionament ordinari de
l’entitat de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-876 de la Intervenció General de data 14 de desembre de
2017.
En virtut del decret d’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 2.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació El Centru de Vila-seca
per un import de 4.506,40 -€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local en data 8 de maig de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 2.700,00.-€ corresponents
a la subvenció, a càrrec de la partida 14.33003.48900 ADO 29723 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

F) Atès que la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació la Tramoia de Vila-seca per un import de 3.000,-€ pel
funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació la Tramoia de Vila-seca
corresponents al funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de novembre de 2017.
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Vist l’informe de conformitat/disconformitat núm. 12-2017-864* de la Intervenció General
de data 13 de desembre de 2017.
En virtut del decret d’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 2.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació la Tramoia de Vila-seca
per un import de 6.735,96 -€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local en data 8 de maig de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 3.000,00.-€ corresponents
al 100% de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33008.48900 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

G) Atès que la Junta de Govern Local en data 12 de setembre de 2017 va aprovar la
concessió d’una subvenció a l’Associació Cultural Vila-secana dels Motors Antics per un
import de 2.900,-€ pel funcionament de l’entitat durant el 2017.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació Cultural Vila-secana dels Motors
Antics corresponents al funcionament de l’entitat durant el 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-871* de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
En virtut del decret d’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 2.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural Vila-secana dels
Motors Antics per un import de 3.247,28.-€ com a justificació de la subvenció aprovada
per la Junta de Govern Local en data 12 de setembre de 2017.

48

SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 2.900,00.-€ corresponents
al 100% de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33013.48900 ADO 29720 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

H) Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Associació de Veïns la Plana
amb NIF 43243740, 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 29 de
maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 de novembre d 2017.
Ates l’informe de intervenció núm 868 de data 13 de desembre de 2017. l’informe de
complementari del servei de 27 de desembre de 2017 que incorpora a l’expedient
l’informe jurídic relatiu a la justificació de seguiment del Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament de Vila-seca.
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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veïns de la Plana
amb NIF 43243740, mitjançant factures per un import de 12.429,22 €, com a justificants de
la subvenció concedida a l’Associació de Veïns de la Plana amb NIF 43243740.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.900,- € a
càrrec de la partida 14 92404 48900, O 29718 del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

I) Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de Gent Gran Sant Esteve
de Vila-seca pel funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, i concedida
per la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
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Vista la sol·licitud de pagament presentada per l’Associació de Gent Gran Sant Esteve,
acompanyada de la documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de l’acord de
Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017, que justifica que la subvenció
concedida s’ha destinat a finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades
per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 13 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-867* de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a l’Associació de Gent Gran Sant
Esteve, amb NIF G-43125780, per un import de 3.600,00 €, a càrrec de la partida 2017
14 23102 48000 O 29730 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció General per al seu coneixement i
efectes.
J) Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de la Pineda pel funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, i concedida
per la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
Vista la sol·licitud de pagament presentada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de
la Pineda, acompanyada de la documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de
l’acord de Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017, que justifica que la
subvenció concedida s’ha destinat a finançar les despeses de funcionament i activitats
sol·licitades per a l’any 2017.
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Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 13 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-866* de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
SEGON. Aprovar el seu pagament a l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda,
amb NIF G43510536, per un import de 2.000,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23103
48000 O 29729 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

K) Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació de Voluntaris per Vilaseca pel funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, i concedida per la
Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
Vista la sol·licitud de pagament presentada per l’Associació de Voluntaris per Vila-seca,
acompanyada de la documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de l’acord de
Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017, que justifica que la subvenció
concedida s’ha destinat a finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades
per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 13 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-865* de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
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De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Voluntaris per Vilaseca, com a justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local
de data 30 de maig de 2017.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a l’Associació de Voluntaris per Vilaseca, amb NIF G55572960, per un import de 2.500,00 €, a càrrec de la partida 2017 14
23105 48000 O 29728 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

L) Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació Solidària Sociathlon pel
funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, concedida per la Junta de
Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
Vista, la sol·licitud de pagament presentada per aquesta entitat, acompanyada de la
documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de l’acord de Junta de Govern Local
de data 12 de setembre de 2017, que justifica que la subvenció concedida s’ha destinat a
finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 29 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-857* de la Intervenció General data 13 de desembre de 2017
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 Benestar
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Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació presentada per l’Associació Solidària Sociathlon,
com a justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de
data 12 de setembre de 2017.
SEGON. Aprovar el seu pagament a l’Associació Solidària Sociathlon, amb NIF
G55638217, per un import de 800,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23118 48000 O
29735 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

M) Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació Ment i Salut la Muralla pel
funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, concedida per la Junta de
Govern Local de data 30 d’octubre de 2017.
Vista, la sol·licitud de pagament presentada per aquesta entitat, acompanyada de la
documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de l’acord de Junta de Govern Local
de data 31 d’octubre de 2017, que justifica que la subvenció concedida s’ha destinat a
finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 29 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-862* de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació presentada per l’Associació Ment i Salut la Muralla,
com a justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de
data 30 d’octubre de 2017.
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SEGON. Aprovar el seu pagament a l’Associació Ment i Salut la Muralla, amb NIF
G43540731, per un import de 1.000,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23110 48000 O
29734 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU.
Vista la documentació presentada per la Fundació Universitat Catalana d’Estiu referent a
la justificació de la subvenció concedida per a col·laboració econòmica per a la
participació de dos alumnes dels instituts del municipi per a assistir a la Universitat
Catalan d’Estiu en la XLIX edició que va tenir lloc del 16 al 23 d’agost de 2017 a Prada de
Conflent i per despeses d’organització d’aquesta Fundació. Aquesta documentació s’ha
de presentar com a data màxima el 31 d’octubre de 2017, data en què es presenta a
correus la documentació justificativa. Els documents presentats com a justificació de la
subvenció que consten són correctes i s’adeqüen a allò exigit als instruments reguladors
de la seva concessió.
Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària realitzada el 12 de setembre de
2017 en què s’aprova la concessió de la subvenció a la Fundació Universitat Catalana
d’Estiu.
Vist l’informe de la prefectura del servei de conformitat a l’aprovació de justificants i
pagament de la subvenció a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu any 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General 12-2017-923 de data 20 de desembre de 2017 i
l’informe de la prefectura del servei de resposta de 22 de desembre de 2017 que annexa
l’informe jurídic que justifica el seguiment del Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament de Vila-seca.
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 7/85 de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyales
com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per la Fundació Universitat Catalana
d’Estiu, G60945664, com a justificació de la subvenció concedida en concepte de
pagament de despeses per atendre la participació de dos alumnes i per atendre part de
la despesa de l’edició de la XLIX edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de
Conflent.
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SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de les partida 14 32022 48900 (O 30808) del
vigent pressupost municipal d’acord amb el següent detall:
Import
concessió
FUNDACIÓ
UNIVERSITAT 900 €
CATALANA D’ESTIU G60945664

Import
justificat

Import a pagar de
subvenció

1.456 €

900 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció General i a la Fundació de la Universitat
Catalana d’Estiu.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ.
Vista la documentació presentada per les AMPA de l’escola Sant Bernat Calvó referent a
la justificació de la subvenció concedida a les AMPA d’aquesta escola per acord de Junta
de Govern Local de 12 de setembre de 2017 per la finalitat de despeses d’equipament i
activitats extraescolars, curs 2016-2017.
Vist l’informe de la prefectura del servei de conformitat a l’aprovació de justificants i
pagament de la subvenció curs 2016-2017.
Vist l’informe de la Intervenció General 12-2017-863 de 13 de desembre de 2017 i
l’informe de resposta de la prefectura del servei de 19 de desembre 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 7/85 de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyales
com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’AMPA de l’escola Sant Bernat Calvó
com a justificació de la subvenció concedida en concepte de pagament d’equipament i
activitats educatives fora de l’horari escolar, curs 2016-2017.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de les partides del vigent pressupost municipal
d’acord amb el següent detall:
partida

Import
concessió

Import
justificat

Import a
pagar de
subvenció
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AMPA
ESCOLA
BERNAT CALVÓ
G43053651

SANT 14
32013 5.530 €
48900
(O 29726)

11.446,00 €

5.530 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció General i a l’AMPA de l’escola Sant
Bernat Calvó.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA
LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONES I TERRES
DE L’EBRE CORRESPONENT A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre pel funcionament ordinari i d’activitats
corresponent a l’any 2017, concedida per la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre
de 2017.
Vista, la sol·licitud de pagament presentada per aquesta entitat, acompanyada de la
documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de l’acord de Junta de Govern Local
de data 31 d’octubre de 2017, que justifica que la subvenció concedida s’ha destinat a
finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 29 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-861* de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació presentada per la Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2017.
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SEGON. Aprovar el seu pagament a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb NIF G43386747, per un import de 1000,00 €, a
càrrec de la partida 2017 14 23101 48000 O 29733 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
CREU ROJA VILA-SECA CORRESPONENT A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Creu Roja Vila-seca pel funcionament
ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, concedida per la Junta de Govern Local
de data 12 de setembre de 2017.
Vista, la sol·licitud de pagament presentada per aquesta entitat, acompanyada de la
documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de l’acord de Junta de Govern Local
de data 12 de setembre de 2017, que justifica que la subvenció concedida s’ha destinat a
finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 29 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-859* de la Intervenció General de data 13 de desembre de
2017.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació presentada per la Creu Roja Vila-seca, com a
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 12
de setembre de 2017.
SEGON. Aprovar el seu pagament a la Creu Roja Vila-seca, amb NIF Q2866001G, per un
import de 1.000,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23117 48000 O 29736 del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’INSTITUT VILA-SECA, CORRESPONENT A 2017.
Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Institut de Vila-seca, NIF.
S9300010G, 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 08 de maig de
2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de novembre de 2017.
Ates l’informe d’Intervenció núm. 807 de data 30 de novembre de 2017 i l’informe de
intervenció núm 881 de data 14 de desembre de 2017, així com l’informe complementari
del servei de data 12 de desembre de 2017, així com l’informe complementari del servei
de data 27 de desembre de 2017 que incorpora a l’expedient l’informe jurídic relatiu a la
justificació de seguiment del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
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 Joventut,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Institut de Vila-seca, NIF.
S9300010G, mitjançant factures per un import de 2.303,90 €, com a justificants de la
subvenció concedida a l’Institut Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 2.000,- € a
càrrec de la partida 14 33402 48900, O 30054 del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA RESTA DE LA RESTA DE
SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CLUB D’ATLETISME VILA-SECA, PER L’ANY 2017.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Atletisme Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de la temporada 2016/2017, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2017.
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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.
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.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-705* de data 15 de novembre de 2017., així com els
informes complementaris del servei de data 14 de desembre de 2017 i 14 de desembre de
2017 que incorpora en l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del
Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca i vista 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 Atletisme Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 9.679,99 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 1.880,00 € , a
càrrec de la partida 14.34102.48900 (O201700027478) del pressupost municipal de 2017
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA
SOCIETAT PROTECTORA DE LA CAÇA DE VILA-SECA, PER L’ANY 2017.
Vist la relació de justificants presentats per la Societat Protectora de la Caça de Vila-seca,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de la temporada 2016/2017,
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig 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.

59

Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
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.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-870* de data 13 de novembre de 2017., així com l’
informe complementari del servei de data 14 de desembre de 2017 que incorpora en
l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca i vista 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 per la Societat Protectora de la Caça
de Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 2.395,97 €, com a justificants de la
subvenció concedida.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.200,00 € , a càrrec de la partida
14.34116.48900 (O201700029719) del pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER L’ANY 2017.

A) Vista la sol·licitud de l’Associació Ciclista Infantil Vila-seca, que demana la concessió
d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 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.
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.
Vist l’informe de fiscalització 2017-689* de data 13 de novembre de 2017.i l’informe 122017-761* de data 24 de novembre de 2017, així com els informes complementaris del
servei de data 20 de novembre de 2017 i 28 de novembre de 2017 que incorpora en
l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Ciclista Infantil Vila-seca una subvenció de 3.750,00.-€
(IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 amb càrrec a
la partida 14.34112.48900 (Subvenció a l’Associació Ciclista Infantil Vila-seca), del vigent
pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, tres mil set cents cinquanta euros
(3.750,00€), amb càrrec a la partida 14.34112.48900 (ADO201700028396) 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 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 30 de desembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent
documentació:
a. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b. 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
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exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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 per l’Associació Ciclista Infantil Vilaseca, mitjançant factures, per un import de 6.634,02 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida a l’Associació Ciclista Infantil Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.750,00 € , a càrrec de la partida
14.34112.48900 (ADO201700028396) del pressupost de l’any 2017.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la sol·licitud del Club Tennis Vila-seca, que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 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.
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.
Vist l’informe de fiscalització 2017-711* de data 17 de novembre de 2017.i l’informe 122017-753* de data 24 de novembre de 2017, així com els informes complementaris del
servei de data 22 de novembre de 2017 i 28 de novembre de 2017 que incorpora en
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l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Tennis Vila-seca una subvenció de 1.500,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2017 amb càrrec a la partida
14.34111.48900 (Subvenció al Club Tennis Vila-seca), del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, mil cinc cents euros (1.500,00€), amb
càrrec a la partida 14.34111.48900 (ADO201700028382) 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 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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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 Tennis Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 1.585,51€, com a justificants a compte de la subvenció concedida
al Club Tennis Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34111.48900 (ADO201700028382) del pressupost de l’any 2017.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vista la sol·licitud del Club Tir Sant Esteve Vila-seca, que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 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.
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.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-728* de data 21 de novembre de 2017, així com
l’informe complementari del servei de data 28 de novembre de 2017 que incorpora en
l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Tir Sant Esteve Vila-seca una subvenció de 3.800,00.-€ (IVA
inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2017 amb càrrec a la partida
14.34105.48900 (Subvenció al Club de Tir Sant Esteve Vila-seca), del vigent pressupost
municipal.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, tres mil vuit cents euros (3.800,00€),
amb càrrec a la partida 14.34105.48900 (ADO 201700028222) 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:
8.
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.
9.
L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 30 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
10.
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.
11.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
12.
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.
13.
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.
14.
L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
QUART.- 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 de Tir Sant Esteve Vilaseca, mitjançant factures, per un import de 4.452,10 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida al Club de Tir Sant Esteve Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.800,00 € , a càrrec de la partida
14.34105.48900(ADO 201700028222) del pressupost de l’any 2017.
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SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Vista la sol·licitud del Patí Club Vila-seca, que demana la concessió d’una subvenció
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 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.
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.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-690* de data 13 de novembre de 2017.i l’informe 122017-758* de data 24 de novembre de 2017, així com els informes complementaris del
servei de data 20 de novembre de 2017 i 28 de novembre de 2017 que incorpora en
l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Patí Club Vila-seca una subvenció de 3.700,00.-€ (IVA inclòs) pel
funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2017 amb càrrec a la partida
14.34113.48900 (Subvenció al Patí Club Vila-seca), del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, tres mil set cents euros (3.700,00€), amb
càrrec a la partida 14.34113.48900 (ADO201700028395) 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 2017.
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2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 30 de desembre de 2017, mitjançant la presentació de la següent
documentació:
a. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b. 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.
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 Patí Club Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 7.159,45 €, com a justificants a compte de la subvenció
concedida al Patí Club Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.700,00 € , a càrrec de la partida
14.34113.48900 (ADO201700028395) del pressupost de l’any 2017.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

E) Vista la sol·licitud del Club Natació Vila-seca, que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2017.
Vist l’informe d’inici d’expedient de sol·licitud de subvenció amés per la regidoria
d’esports.
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De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
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.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-725* de data 21 de novembre de 2017, així com
l’informe complementari del servei de data 28 de novembre de 2017 que incorpora en
l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Natació Vila-seca una subvenció de 10.200,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016/2017 amb càrrec a la
partida 14.34108.48900 (Subvenció al Club Natació Vila-seca), del vigent pressupost
municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, deu mil dos cents euros (10.200,00€),
amb càrrec a la partida 14.34108.48900 (ADO201700028221) 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 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
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4.
5.

6.

7.

fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.

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 Natació Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 10.561,16 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida al Club Natació Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 10.200,00 € , a càrrec de la partida
14.34108.48900 (ADO201700028221) del pressupost de l’any 2017.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

F) Vista la sol·licitud del Penya Pescadors Esportius Vila-seca, que demana la concessió
d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 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.
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,
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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.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-752* de data 24 de novembre de 2017.i l’informe
complementari del servei de data 28 de novembre de 2017 que incorpora en l’expedient
l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Penya Pescadors Esportius Vila-seca una subvenció de
2.200,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2017 amb
càrrec a la partida 14.34114.48900 (Subvenció a Penya Pescadors Esportius Vila-seca),
del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, dos mil dos cents euros (2.200,00€),
amb càrrec a la partida 14.34114.48900 (ADO201700028381) 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 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 30 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.
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6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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 per Penya Pescadors Esportius Vilaseca, mitjançant factures, per un import de 3.760,00 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida a Penya Pescadors Esportius Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.200,00 € , a càrrec de la partida
14.34114.48900 (ADO201700028381) del pressupost de l’any 2017.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LES DESPESES CORRESPONENTS A
LES FESTES DEL ROCIO DE LA PINEDA.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, retirar
aquest assumpte per haver estat ja resolt.
6.11
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP DE DONES DE LA
PINEDA CORRESPONENT A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació Cultural de Grup de Dones
de la Pineda per al funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, i
concedida per la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
Vista la sol·licitud de pagament presentada per l’Associació Cultural de Grup de Dones de
la Pineda, acompanyada de la documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de
l’acord de Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017, que justifica que la
subvenció concedida s’ha destinat a finançar les despeses de funcionament i activitats
sol·licitades per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 17 de
novembre de 2017.
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Vist l’informe núm. 12-2017-882* de la Intervenció General de data 14 de desembre de
2017.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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 atesa 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. Acceptar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
SEGON. Aprovar el seu pagament a l’Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda,
amb NIF G43440635, per un import de 1.500,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23113
48000 O 30058 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció General.

6.12 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ
2016.
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.
Vist que en data 4 de juliol de 2016 es concedeix per Junta de Govern Local a
l’emprenedor S. D. C. l’incentiu de 2.000 euros a les empreses i nous emprenedors,
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud de pagament dels incentius presentada pel Sr. S. D. C. de data 12
d’agost de 2016.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 15 de
novembre de 2017, que no compleix el requisit establert a l’article 5.2 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius que regulen el programa Impuls a l’Ocupació
2016, el qual estableix que els requisits dels ajuts als nous emprenedors que “les
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persones físiques han de justificar l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i
l’alta d’activitat entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2016”.
Atès que l’alta al Cens Fiscal es va realitzar amb data 06 de novembre de 2015, i la
sol·licitud de concessió es va presentar en data 22 de març de 2016.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 17 de novembre de
2017.
Atesos els informes d’Intervenció núm. 2017-828 de data 5 de desembre de 2017 i
l’informe núm. 12-2017-884 de data 14 de desembre de 2017, així com els informes
complementaris del servei de data 11 de desembre de 2017 i 22 de desembre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització
Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar el pagament de l’incentiu sol·licitat de 2.000 euros a l’emprenedor S.
D. C., pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 5.2 de les bases reguladores
de la concessió d’incentius i deixar sense efecte la reserva de crèdit AD201700007694.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. S. D.
C.
6.13 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.
Aquest punt no correspon tractar-lo, ja que s’ha inclòs per error i no hi ha cap expedient
tramitat.

6.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÒ 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.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 4 de desembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats majors de 50 anys, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el
Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
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Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades no han
sol·licitat el pagament de la subvenció i no han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 4 de desembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.1 Ajuts a la
contractació de persones del municipi de Vila-seca, 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, que estableix que “El beneficiari, podrà
sol·licitar el pagament de l’ajut a l’Ajuntament, dins dels terminis que figuren en les Bases
Reguladores.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 4 de desembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 12-2017-849 de data 13 de desembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, i deixar sense efecte les reserves de crèdit que figuren en el
quadre inclòs a l’expedient, amb el detall del nombre de treballadors i l’import de l’incentiu
de forma individualitzada.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses referenciades.
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 relació que consta a l’expedient amb data 4 de desembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats al municipi, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa
Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades no han
sol·licitat el pagament de la subvenció i no han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 4 de desembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.1 Ajuts a la
contractació de persones del municipi de Vila-seca, 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, que estableix que “El beneficiari, podrà
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sol·licitar el pagament de l’ajut a l’Ajuntament, dins dels terminis que figuren en les Bases
Reguladores.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 4 de desembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 12-2017-852 de data 13 de desembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, i deixar sense efecte les reserves de crèdit que figuren en el
quadre inclòs a l’expedient, amb el detall del nombre de treballadors i l’import de l’incentiu
de forma individualitzada.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses referenciades.
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 relació que consta a l’expedient amb data 4 de desembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la transformació de
contractes de treballadors a fix o fix discontinu, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i
el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades no han
sol·licitat el pagament de la subvenció i no han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 4 de desembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.1 Ajuts a la
contractació de persones del municipi de Vila-seca, 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, que estableix que “El beneficiari, podrà
sol·licitar el pagament de l’ajut a l’Ajuntament, dins dels terminis que figuren en les Bases
Reguladores.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 4 de desembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 12/2017-850 de data 13 de desembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, i deixar sense efecte les reserves de crèdit que figuren en el
quadre inclòs a l’expedient, amb el detall del nombre de treballadors i l’import de l’incentiu
de forma individualitzada.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses referenciades.
6.15 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES I NOUS EMPRENDEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA
AL MUNICIPI DURANT L’ANY 2016, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
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.
Atès que l’emprenedor X.P. té aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 28
de novembre de 2016 la concessió d’incentius per a la instal·lació d’una nova empresa al
municipi de Vila-seca, mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016, per un import de
2.000 euros.
Atès que ja ha finalitzat el termini de justificació i, l’emprenedor X. P. no ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i no ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de tancament de l’expedient de l’Agent de Desenvolupament
Local de data 5 de desembre de 2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de
conformitat amb l’article 13.2 Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i
l’establiment de noves empreses al municipi de Vila-seca, 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, que estableix que “El
beneficiari, podrà sol·licitar el pagament de l’ajut a l’Ajuntament, dins dels terminis que
figuren en les Bases Reguladores.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 5 de desembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 12-2017-903 de data 19 de desembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Revocació de la subvenció concedida a l’emprenedor X. P. pel motiu que no ha
sol·licitat el pagament de la subvenció, i deixar sense efecte la reserva de crèdit
AD201700007719, amb un import total de 2.000 euros.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedor X. P.
6.16 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.
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 18 d’octubre 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 18 d’octubre 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 d’octubre de 2017.
Atesos els informes d’Intervenció núm. 2017-626 de data 30 d’octubre de 2017 i l’informe
núm. 2017-734 de data 22 de novembre de 2017, així com els informes complementaris
del servei de data 6 de novembre de 2017 i 18 de desembre 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 8.000 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 relació D201700000884 del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.

6.17 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES
PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Vist que en data 14 de novembre de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la modificació de la convocatòria per ampliació de pressupost.
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 14 de novembre de 2017, on hi figuren
les empreses que han sol·licitat incentius per a la contractació de treballadors, mitjançant
ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 14 de novembre
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.
Vist l’informe amb conformitat de la Prefectura del servei de data 14 de novembre de
2017.
Atesos els informes d’Intervenció núm. 2017-581 de data 17 d’octubre de 2017 i l’informe
núm. 2017-818 de data 4 de desembre de 2017, així com els informes complementaris
del servei de data 14 de novembre de 2017 i 18 de desembre 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 el detall de treballadors contractats, durada dels
contractes i l’import de l’incentiu de forma individualitzada.
SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 160.000 euros, que es farà
efectiu una vegada les empreses hagin justificat la subvenció amb la documentació que
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es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació relació de D 201700000924 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
6.18 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
SUBVENCIÓ A L’AFA DE L’ESCOLA LA CANALETA I A L’AMPA DE L’INSTITUT
VILA-SECA PER EQUIPAMENT I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CURS 2016-2017.
Vista les sol·licituds de subvenció directa presentades per l’AFA de l’escola La Canaleta i
l’AMPA de l’institut Vila-seca, acompanyada de la declaració responsable d’estar al
corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes pel curs 2016-2017 i el
pressupost corresponent.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions,
previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2017.
Vist l’informe justificatiu de la cap de l’Àrea de Serveis a la Persona en què exposa que es
considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de les despeses de
funcionament que tenen les AMPA per equipament i per a les activitats fora de l’horari
escolar.
Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de
l’ens local per aquest 2017 i atès que la sol·licitud destinada al finançament
d’equipaments pel centre i per a activitats dels escolars fora de l’horari lectiu.
Vist els informes de la prefectura del servei de favorable a la concessió d’aquestes
subvencions.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2017-784 de la Intervenció General de 29
de novembre de 2017 i l’informe de la prefectura del servei de resposta a aquesta
diligència d’1 de desembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-817 de la Intervenció General de 4 de desembre de
2017 i l’informe de la prefectura del servei de 19 de desembre de 2017 que incorpora en
l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació del seguiment del Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Aprovar la concessió de subvenció a l’AFA de l’escola La Canaleta i a l’AMPA
de l’institut Vila-seca per a equipament: mitjans audiovisuals, mobles específics. No hi
quedarà inclòs el material fungible i en quedaran exclosos els següents conceptes:
material esportiu petit (pilotes, samarretes,etc.) i organització de cursets esportius. Així
mateix, també es subvenciona activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari
escolar durant el curs 2016-2017.
SEGON. Aprovar la documentació presentada per l’AFA de l’escola La Canaleta i per
l’AMPA de l’institut Vila-seca com a justificació de les subvenció concedida per a
l’adquisició d’equipaments i la realització d’activitats desenvolupades fora de l’horari
escolar, durant el curs 2016-2017, d’acord amb el següent detall:
AMPA
2016-2017

Import
Import
concessió justificat

Import a pagar
de subvenció

AFA escola La Canaleta

5.000 €

9.500,50 €

5.000 €

AMPA institut Vila-seca

6.030 €

6.376,06 €

6.030 €

TERCER. Aprovar el pagament a càrrec de les partides del vigent pressupost municipal
AMPA

PARTIDA

ADO

AFA escola La Canaleta

14 32016 48900

29146

AMPA institut Vila-seca

14 32020 48900

29166

QUART.- Notificar aquest acord a l’AFA de l’escola La Canaleta i a l’AMPA de l’Institut Vilaseca i a la Intervenció Municipal de Fons
6.19 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR DE BAIXA LA CONCESSIÓ DE LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA MESTRAL PER A EQUIPAMENT I
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CURS 2016-2017.
L’AMPA de l’escola Mestral no ha presentat la documentació justificativa de la subvenció,
aprovada la concessió en data 12 de setembre de 2017 per a equipament i activitats
extraescolars curs 2016-2017 per import de 5.530 €.
Vista la instància presentada per l’AMPA de l’escola Mestral, en data 29 de novembre de
2017, renunciant a la subvenció pel fet que no compleixen els requisits per poder
percebre la subvenció ja que les despeses de l’entitat estan finançades amb els seus
ingressos i per tant, la subvenció donaria una situació de superàvit a l’entitat.
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Vist l’informe de la prefectura del servei de conformitat a donar la baixa a la concessió de
la subvenció per no haver presentat la documentació establerta i d’acord amb la instància
de renúncia a la subvenció per part de l’AMPA de l’escola Mestral.
Vist l’informe de la Intervenció General 12-2017-878 de data 14 de desembre de 2017 i
l’informe de la prefectura del servei de resposta de 15 de desembre de 2017, així com
l’informe de prefectura del servei de 19 de desembre de 2017 que incorpora a l’expedient
l’informe jurídic relatiu a la justificació de seguiment del Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament de Vila-seca.
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 7/85 de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyales
com a indelegables 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 renúncia a la concessió de la subvenció per a equipament i
activitats extraescolars curs 2016-2017 de l’AMPA de l’escola Mestral (G43267491).
Aquesta concessió es va aprovar en data 12 de setembre de 2017 per import de 5.530 €.
El motiu és que no es compleixen els requisits de la subvenció ja que les despeses de
l’entitat queden finançades amb els seus ingressos i amb la subvenció concedida es dona
una situació de superàvit.
Consegüent, donar de baixa la concessió de la subvenció amb la pèrdua del dret a la
percepció d’aquesta subvenció. També es deixa sense efecte l’operació AD de la partida
14 32014 48900 (AD/29725)
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció General i a l’AMPA de l’escola Mestral.

6.20 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ESCOLES
DEL MUNICIPI PEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES, CURS ESCOLAR
2017-2018, AIXÍ COM DONAR CONFORMITAT ALS JUSTIFICANTS I APROVAR EL
PAGAMENT.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per les direccions de les escoles del municipi
pel programa de reutilització de llibres i adquisició de material curricular als alumnes
compresos entre 1r i 6è curs d’educació primària.
De conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.a) i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, pel que fa als supòsits de concessió directa de les
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subvencions, d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple
de l’Ajuntament el 29 de desembre de 2015.
Vistos els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, en tot allò a que fa
referència a la concessió directa de subvencions.
Vist que aquesta subvenció està prevista nominativament en els pressupostos de l’ens
local per aquest 2017 i que és compatible amb d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o
privat.
Vist que les escoles del municipi han presentat els justificants així com la documentació
complementària establerta a les bases de concessió d’aquestes subvencions, vista la
matrícula definitiva de cada centre facilitada per cada direcció, la qual determina l’import
final de la subvenció, amb aplicació del mòdul de 25 €/alumne
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Serveis a la Persona favorable a la concessió d’aquesta
subvenció i l’informe de la prefectura del servei de conformitat a la concessió, aprovació i
pagament de la subvenció curs 2017-2018 referent a la reutilització de llibres de text.
Vist l’informe 12-2017-886/2017 de la Intervenció General de 14 de desembre de 2017 i
l’informe de resposta de la prefectura del servei de 15 de desembre de 2017 i de 19 de
desembre de 2017. Aquest, incorpora a l’expedient l’informe jurídic relatiu a la justificació
del seguiment del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca.
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 7/85 de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyales
com a indelegables.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Declarar la tramitació urgent d’aquest procediment per tal que aquesta
concessió i justificació pugui tenir lloc l’any 2017, d’acord amb l’establert en el pressupost
municipal vigent.
SEGON. Aprovar la concessió de les subvencions per al Programa de reutilització de
llibres curs 2017-2018 a les escoles del municipi per a als alumnes de primària, a raó de
25 euros per alumne/a.
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Número
d'alumnes
reals
2017-2018

Import
subvenció Import
(25 € per justificat
alumne)

Import
a
pagar
2017-2018

Escola Antoni
300 alumnes
Torroja Miret

7.500 €

7.598,70 €

7.500 €

Escola
Sant
285 alumnes
Bernat Calvó

7.125 €

7.652,20 €

7.125 €

266 alumnes

6.650 €

6.662,60 €

6.650 €

Escola Miramar 301 alumnes

7.525 €

7.836,10 €

7.525 €

Escola
Canaleta

283 alumnes

7.075 €

7.022,35 €

7.022,35 €

175 alumnes

4.375 €

4.466,11 €

4.375 €

47 alumnes

1.175 €

1.311,29 €

1.175 €

1.657 alumnes 41.425 €

42.549,35

41.372,35 €

Escola Mestral

La

Escola
Cal·lípolis
Escola
Plana
Total

La

TERCER. Donar conformitat als justificants presentats per les escoles del municipi per
justificar la subvenció concedida pel programa de reutilització de llibres del curs escolar
2017-2018 .
QUART. Fixar l’import final de la concessió de les subvencions d’acord amb el nombre
real d’alumnes matriculats, d’acord amb els llistats facilitats per la direcció del centre.
Per la qual cosa la subvenció definitiva per al curs 2017-2018 serà la següent:
Aquestes subvencions s’imputaran a càrrec de les partides del vigent pressupost
municipal:
IMPORT DE LA
PARTIDA
SUBVENCIÓ
Escola Antoni Torroja i
7.500 €
Miret Q9355083H
Escola Sant Bernat Calvó
7.125 €
Q9355084F

ADO

14 32001 48900

30060

14 32002 48900

30062

Escola Mestral Q9355085C

6.650 €

14 32003 48900

30064

Escola Miramar S4300074D

7.525 €

14 32004 48900

30086
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Escola
La
Canaleta
7.022,35 €
S4300279I
Escola Cal·lípolis
4.375 €
Q9355086A
Escola La Plana Q9355082J

1.175 €

14 32005 48900

30087

14 32006 48900

30088

14 32007 48900

30090

CINQUÈ. Aprovar el pagament de les quantitats aprovades definitivament per a cada
centre escolar.
SISÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles del municipi, a les
associacions de mares i pares de les escoles i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.21 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DEL RECURS PER DENEGACIÓ DE
LA BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES
VIMETERES CURS 2017-2018.
En data 25 de setembre de 2017 es va aprovar les bonificacions per a les tarifes de les llars
d’infants municipals per al curs 2017-2018 per acord de Junta de Govern Local.
En l’apartat 3.B de l’acord de Junta de Govern Local, entra d’altres, es denega la sol·licitud
de bonificació del senyor C.R. per a l’alumna O. H. R. per motiu d’incompliment dels
requisits establerts per accedir als ajuts públics.
En data 28 de setembre la senyora A. R. C. aporta documentació per tal que es revisi la
denegació a la bonificació de les tarifes de llar d’infants municipal Les Vimeteres i en data 20
d’octubre aporta més documentació ja que la documentació aportada en data 28 de
setembre era insuficient per justificar els ingressos econòmics familiars.
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en què es determina que pugui ser validat l’acte administratiu
mitjançant l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura de l’àrea de data 25 d’octubre de 2017.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2017-821 de la Intervenció General de 5
de desembre de 2017, la resposta a aquesta diligència i l’informe complementari de la
prefectura del servei de 14 de desembre de 2017. Vist l’informe de fiscalització 12-2017944 de la Intervenció General de 21 de desembre de 2017 i l’informe complementari de
data 27 de desembre.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 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
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, el que
segueix:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
PRIMER. Resoldre aprovar la bonificació per escolarització i menjador per a la llar d’infants
municipal les Vimeteres per a l’alumna O. H. R. per motiu d’haver aportat la documentació
econòmica que mancava i que per manca d’aquesta documentació s’havia denegat la seva
sol·licitud de 8 d’agost de 2017 i per acord de Junta de Govern Local de 25 de setembre de
2017.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30 %, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 25,20 €/mes
Aportació família, 100,80 €/mes
Total mensual bonificació: 76,20 €

SEGON. Validar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 838,20 euros que correspon a:
De setembre a desembre de 2017= 304,80 euros
De gener a juliol de 2018= 533,40 euros
La bonificació de les mensualitats vençudes i pagades que es proposa validar són a favor
de l’adjudicatari, la UTE S. G., M. R. I S. P.
L’aprovació de la despesa de 304,80 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300
22799 del vigent pressupost municipal (ADC30967) i la despesa de 533,40 euros resta
subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’any 2018 (ADFUT1C
30968).
Les dades del tercer a favor del qual s’aprova la despesa és la UTE S. G., M. R. I S. P.
TERCER. Notificar aquest acord a la empresa adjudica de la llar d’infants municipal Les
Vimeteres UTE S. G., M. R. I S. P., a les persones interessades i a la Intervenció Municipal
de Fons.
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6.22 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES CURS 2017-2018.
A) Vistes les diferents sol·licituds presentades pels pares dels infants usuaris de la llar
d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora
d’acollida durant el curs escolar 2017-2018.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2017 es va adjudicar la gestió
del servei de la Llar d’infants municipal Les Vimeteres a l’adjudicatària que va resultar millor
classificada en virtut dels criteris establerts en el plec de condicions que va regir la licitació.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 14 d’agost de 2017 es va aprovar
modificar l’import del servei de menjador de les Vimeteres com a conseqüència de
l’expedient de contractació.
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en què es determina que pugui ser validat l’acte administratiu
mitjançant l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura de l’àrea de data 25 d’octubre de 2017.
Vista la diligència informe de fiscalització inicial 2017-826 de la Intervenció General de 5
de desembre de 2017, la resposta de la prefectura del servei a aquesta diligència i
l’informe complementari de 14 de desembre de 2017. Vist l’informe de fiscalització 122017-947 de la Intervenció General de 21 de desembre de 2017 i l’informe complementari
de data 27 de desembre.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 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 i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, el que
segueix:

Per aquest, la Regidoria que subscriu proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES

86

PRIMER. Aprovar les següents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització,
acollida i servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el
curs escolar 2017-2018 (octubre de 2017 a juliol de 2018).
Infant: A.B. B.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Acollida 1 hora, 35 €/mes
Aportació Ajuntament 5 %, 1,75 €/mes
Aportació família, 33,25 €/mes
Total mensual bonificació: 86,75 €/mes
Infant: J. D. B.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 5 %, 6,30 €/mes
Aportació família, 119,70 €/mes
Total mensual bonificació: 23,30 €/mes
SEGON. Validar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 1.100,50 euros que correspon a:
D’octubre a desembre de 2017= 330,15 euros
De gener a juliol de 2018= 770,35 euros
La bonificació de les mensualitats vençudes i pagades que es proposa validar són a favor
de l’adjudicatari, la UTE S. G., M. R. I S. P.
L’aprovació de la despesa de 330,15 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300
22799 del vigent pressupost municipal (ADC 31082) i la despesa de 770,35 euros resta
subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’any 2018 (ADFUT1C
31083).
Les dades del tercer a favor del qual s’aprova la despesa és la UTE S. G., M. R. I S. P.
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TERCER. Notificar aquest acord a la empresa adjudica de la llar d’infants municipal Les
Vimeteres UTE S. G., M. R.I S. P., a les persones interessades i a la Intervenció Municipal
de Fons.
B) Vistes les diferents sol·licituds presentades pels pares dels infants usuaris de la llar
d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora
d’acollida durant el curs escolar 2017-2018.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en què es determina que pugui ser validat l’acte administratiu
mitjançant l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura de l’àrea de data 12 de desembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-948 de la Intervenció General de 22 de desembre
de 2017 i l’informe complementari de data 27 de desembre.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 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 i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, el que
segueix:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS
PRIMER. Aprovar les següents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització dels
seus fills a la llar d’infants municipal Fartets durant el curs escolar 2017-2018 (novembre de
2017 a juliol de 2018).
Infant: L. L. G. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Total mensual bonificació: 85 €
Infant: S. H.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
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Aportació família, 85 €/mes
Total mensual bonificació: 85 €
SEGON. Validar la despesa de les bonificacions a favor de la concessionària de la gestió del
servei de la llar d’infants municipal Fartets, per un import de 1.530 euros. Aquesta empresa
descomptarà l’import bonificat en les factures mensuals a les famílies sol·licitants.
De novembre a desembre de 2017= 340 euros
De gener a juliol de 2018= 1.190 euros
L’aprovació de la despesa de 340 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300 22799
del vigent pressupost municipal (AD30969) i la despesa de 1.190 euros resta
subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’any 2018 (ADFUT1
30970).
TERCER. Notificar aquest acord a la empresa adjudica de la llar d’infants municipal Fartets
L’ACLUCA, SCCL, a les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vistes les diferents sol·licituds presentades pels pares dels infants usuaris de la llar
d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora
d’acollida durant el curs escolar 2017-2018.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en què es determina que pugui ser validat l’acte administratiu
mitjançant l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura de l’àrea de data 18 de desembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-950 de la Intervenció General de 22 de desembre
de 2017 i l’informe complementari de data 27 de desembre.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 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 i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, el que
segueix:
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS
PRIMER. Aprovar les següents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització dels
seus fills a la llar d’infants municipal Fartets durant el curs escolar 2017-2018 (novembre de
2017 a juliol de 2018).
Infant: P. E. P.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 40 %, 68 €/mes
Aportació família, 102 €/mes
Total mensual bonificació: 68 €
SEGON. Validar la despesa de les bonificacions a favor de la concessionària de la gestió del
servei de la llar d’infants municipal Fartets, per un import de 612 euros. Aquesta empresa
descomptarà l’import bonificat en les factures mensuals a les famílies sol·licitants.
De novembre a desembre de 2017= 136 euros
De gener a juliol de 2018= 476 euros
L’aprovació de la despesa de 136 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300 22799
del vigent pressupost municipal (ADC 30980) i la despesa de 476 euros resta
subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’any 2018 (ADFUT1C
30981).
TERCER. Notificar aquest acord a la empresa adjudica de la llar d’infants municipal Fartets
L’ACLUCA, SCCL, a les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.23 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA.

Atès que s’ha detectat un error de transcripció en l’acord de la junta de Govern Local
realitzada el 20 de febrer de 2017, en el punt 6.1 respecte a l’import del pressupost per
l’adjudicació d’un contracte menor per a la realització d’una acció formativa
professionalitzadora de 200 hores relacionada amb el lloc de treball d’auxiliar de serveis
turístics, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Rectificar l’acord de la Junta de Govern local realitzada el 20 de febrer de 2017,
en el punt 6.1 respecte a l’import d’adjudicació d’un contracte menor per a la realització
d’una acció formativa amb una despesa de 11.834,71 euros, a càrrec de la partida
14.24100.22699 (AD-3229 i ADC-31210) del vigent pressupost municipal.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i als
interessats.
6.24 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA GUIA DE FORMACIÓ PER L’ANY 2018.
Vista la Guia de Formació corresponent a l’any 2018, on hi ha previst la realització de
diferents cursos de formació ocupacional i de reciclatge al Centre Municipal de Formació i
Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar cursos de formació amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat
dels aturats del municipi en els sectors on hi ha demanda d’ocupació per una banda, i per
l’altra, el reciclatge de treballadors en actiu amb la finalitat de millorar les seves capacitats
professionals.
Atès que per a la realització d’aquesta guia s’ha tingut en compte les enquestes de
satisfacció realitzades als alumnes que realitzen cursos i les enquestes de detecció de
necessitats formatives realitzades a les empreses del municipi.
Atès que es proposa la fixació d’un preu públic a satisfer pels alumnes per cobrir una part
del cost del servei i de conformitat amb allò que disposen els articles 41 a 44 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Atès que es contemplen bonificacions del 80% sobre el preu públic a les persones
aturades i empadronades al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de prefectura del servei de data 11 de desembre de 2017.
Vist l’informe de la intervenció municipal núm. 12-2017-907 de data 19 de desembre de
2017 i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la Guia de Formació 2018 que compren el detall de totes les activitats
formatives ocupacionals i de reciclatge, les quals tindran un cost màxim de 96.260 euros,
a càrrec de la partida 14.24100.22699 subordinat a l’aprovació definitiva del respectiu
pressupost de l’exercici 2018.
SEGON. Aprovar els preus públics a abonar pels alumnes que figuren a l’expedient i que
consten especificats en el detall de cada curs juntament amb les hores.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.

6.25 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LES ACTIVITATS LÚDIQUES I
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CULTURALS DE LES ÀREES DE RELACIONS CIUTADANES I CULTURA DE
L’AJUNTAMENT.
El suport a les activitats culturals i lúdiques del calendari popular festiu generat per les
Regidories de Relacions Ciutadanes i Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca s’ efectua
mitjançant un contracte menor que finalitza el proper dia 20 de febrer de 2018. 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 suport a les activitats lúdiques i culturals
de les àrees de relacions ciutadanes i cultura de l’Ajuntament de Vila-seca, 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 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 suport a les activitats culturals i lúdiques del calendari popular festiu generat per
les Regidories de Relacions Ciutadanes i Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca per dues
anualitats, amb possibilitat de pròrroga per dues altres més. La data d’inici serà el dia 21
de febrer de 2018, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
Atès l’estudi de costos elaborat per determinar la viabilitat del servei pels tècnics de les
Àrees de Relacions Ciutadanes i de Cultura.
Vist l’informe de Secretaria. Atesos els informes d’Intervenció núm. 643 de data 7 de
novembre de 2017 i l’informe núm. 766 de data 27 de novembre de 2017, així com els
informes complementaris del servei de data 17 de novembre de 2017 i 30 de novembre
de 2017.
Ateses les autoritzacions de crèdit de l’ Intervenció Municipal, per un import de 4.477,- €
corresponents a l’Àrea de Relacions Ciutadanes, amb càrrec a la partida 14 92400
22609, AFUT1 28486 (PART 2018) i un import de 4.477,00 € amb càrrec a la partida 14
92400 22609, AFUT2 28487 (PART 2019)
Ateses les autoritzacions de crèdit de l’Intervenció Municipal, per un import de 4.138,20 €
corresponents a l’Àrea de Cultura, amb càrrec a la partida 14 33000 22609, AFUT1
28531 (PART 2018) i un import de 4.138,20 € amb càrrec a la partida 14 33000 22609,
AFUT2 28529 (PART 2019)
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Vistos la resta d’informes preceptius, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei de suport a les activitats culturals i lúdiques del
calendari popular festiu generat per les Regidories de Relacions Ciutadanes i Cultura 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
anual: corresponents a l’Àrea de Relacions Ciutadanes un import de 4.477,- €, IVA
inclòs, amb càrrec a la partida 14 92400 22609, AFUT1 28486 (PART 2018) i un import
de 4.477,00 € , IVA inclòs, amb càrrec a la partida 14 92400 22609, AFUT2 28487 (PART
2019)
Corresponents, així mateix, un import de 4.138,20 €, IVA inclòs, a l’Àrea de Cultura, amb
càrrec a la partida 14 33000 22609, AFUT1 28531 (PART 2018) i un import de 4.138,20
€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 14 33000 22609, AFUT2 28529 (PART 2019)
Així mateix aprovar l’obertura del procediment obert amb pluralitat de criteris,
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.

per a

L’import estimat és de 31.328,- sense IVA, i inclosa la modificació màxima del 10%, per
2 anys amb la possible pròrroga de 2 més, si s’escau.
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 al suport de les activitats culturals i lúdiques del calendari popular festiu
generat per les Regidories de Relacions Ciutadanes i de Cultura de l’Ajuntament de Vilaseca, 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.

6.26 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE DIVERSOS AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL DE TRACTAMENT MÈDIC PER ORTODÒNCIA.
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A) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vist que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017 va adoptar la
concessió de l’ajut d’urgència social de tractament mèdic per ortodòncia al Sr. Carlos A.
Arenas Garcia.
Vista la documentació presentada necessària per procedir al pagament de l’ajut concedit.
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 17 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-889* de la Intervenció General de data 15 de desembre 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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 990,00 € a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 O 30101 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat a l’apartat anterior en favor de
CENTRE DE SERVEIS DENTALS VILA-SECA, amb NIF 43557651B.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons per al seu
coneixement i efectes.
B) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
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Vist que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017 va adoptar la
concessió de l’ajut d’urgència social de tractament mèdic per ortodòncia a la Sra. M. G.
G.
Vista la documentació presentada necessària per procedir al pagament de l’ajut concedit.
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 17 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-891* de la Intervenció General de data 15 desembre 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.
Per tot l’exposat, 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. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.200,00 € a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 O 30121 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat a l’apartat anterior en favor de
J. A. B. Clínica Dental Artigas i Pifarré, amb DNI 39713122B.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons per al seu
coneixement i efectes.
C) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
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Vist que la Junta de Govern Local de data 4 de setembre de 2017 va adoptar la
concessió de l’ajut d’urgència social de tractament mèdic per ortodòncia a la Sra. R. M.
M. C.
Vista la documentació presentada necessària per procedir al pagament de l’ajut concedit.
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 17 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-892* de la Intervenció General de data 15 de desembre 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.
Per tot l’exposat, 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. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.200,00 € a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 O 30191 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat a l’apartat anterior en favor de
J. A. B. Clínica Dental Artigas i Pifarré, amb DNI 39713122B.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons per al seu
coneixement i efectes.
D) 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. M. I. B., en relació al
tractament mèdic per ortodòncia.
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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 17 de novembre
de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-893* de la Intervenció General de data 15 de desembre 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.
Per tot l’exposat, 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 M. I. B., l’ajut del tractament mèdic per ortodòncia, per un import de
900,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 AD 30196 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. El termini per justificar l’ajut concedit finalitzarà el 31 de gener de 2018.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari B 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.
6.27 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

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.
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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 27 de novembre
de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-855* de la Intervenció General de data 13 de desembre 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 Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:

DNI
36491951J
09695549Z
09695549Z

IMPORT
48,28 €
49,52 €
52,31 €
150,11 €

CONTRACTE NÚM. FACTURA

9762587
5077647
5077647

13132017A100033366
13132017A100003480
13132017A100018383

SOREA SAU
SOREA SAU
SOREA SAU

NIF
del
cessionari

ANNEX 7 SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE

Cessionari
del Dret de
Cobrament

PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 7 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 150,11€.

A08146367
A08146367
A08146367

SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 150,11€ d’acord
amb l’annex 7, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 29731 del vigent
pressupost municipal.

98

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.
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.
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 14 de desembre
de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-921* de la Intervenció General de data 20 de desembre 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 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 8 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 451,76€.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 451,76€ d’acord
amb l’annex 8, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 980 del pressupost
municipal.
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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 8.
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.
6.28 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT EN EL
PROCEDIMENT OBERT TRAMITAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA.
La Junta de Govern Local, en data 18 de setembre de 2017, va aprovar l’inici de
l’expedient per a l’adjudicació del contracte del Servei d’Intervenció Socioeducativa de
Vila-seca (Exp. 370/2017), per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i amb
tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el DOUE, en el BOP
núm. 192,en el BOE núm. 254 i al Perfil del Contractant de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen
aquesta contractació.
Atès que amb les dates 7 de novembre, 13 de novembre i 20 de novembre de 2017, s’ha
constituït la Mesa de Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de
l’informe tècnic i de l’informe econòmic, en data 15 de novembre i 20 de novembre
respectivament, ha realitzat la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador
que ha obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
17ena del Plec de Clàusules administratives.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 27 de
novembre de 2017.
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Vist l’informe núm. DI 283-17* de la Intervenció General de data 21 de desembre 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.
Per tot l’exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la classificació efectuada per la Mesa de Contractació el dia 21 de
novembre de 2017 respecte les ofertes presentades i valorades en aquesta licitació,
d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques aprovades al seu dia, per a
l’adjudicació del contracte del Servei d’Intervenció Socioeducativa. D’acord amb aquesta
classificació, la proposta que ha obtingut la major puntuació es la FUNDACIÓ PRIVADA
EN XARXA, amb NIF G43773712, que ha presentat una proposta econòmica del servei
per import de 134.695,00, sense IVA, per un any, la qual cosa representa un import de
269.390,00 euros, sense IVA, per la totalitat dels dos anys de durada del contracte.

1
2
3
4
5
6

Fundació Privada en Xarxa
53,70
Fundació Pere Tarrés
53,96
Intress Institut de Treball Social i de Serveis
50,96
Socials
Fundació Privada Gentis
49,01
Icaria Acció Socio-educativa
52,00
Actua SCCL
48,52

PUNTUACIÓ
TOTAL

Puntuació
tècnica

PUNTUACIÓ
Criteris Aval.
Criteris
objectius

Licitador

Núm. Ordre

El detall de la classificació final per ordre decreixent és:

35,0
26,0

88,7
80,0

27,0

78,0

21,5
11,5
0,0

70,5
63,5
48,5

SEGON. Requerir el licitador FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA, amb NIF G43773712,
perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar del dia següent al de la
notificació d’aquest acord, aporti la documentació establerta en la clàusula 19 del plec,
acreditativa de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, tal com s’indica a
la clàusula 12, de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb aquest Ajuntament, i també d’haver constituït la garantia definitiva
per import de 13.469,5 euros.
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TERCER. Advertir a la FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA, amb NIF G43773712 ,que de
no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hagués quedat classificat en segona posició.
QUART. Ordenar que es publiqui la present resolució al perfil de contractant.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, a la resta de participants a la
licitació i a la Intervenció Municipal.
6.29 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SUBARRENDAMENT D’UN HABITATGE PER A
FINS SOCIALS DESTINAT A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL.
Atès l’ acord de Junta de Govern Local de 11 de juliol de 2016 de contractar en règim de
lloguer un habitatge al C. Sant Antoni, 5 1r. per a fins socials amb subarrendament per a
persones en risc d’exclusió social.
Atès l'acord de Junta de Govern Local de la mateixa data d'aprovació de la subscripció
del contracte de subarrendament de l'habitatge del C. Sant Antoni, 5 1r al Sr. Marín
Bremen.
Atès que el contracte de subarrendament amb el Sr. M. B., per l’esmentat habitatge social
es resol amb data de 18 de setembre de 2017, per èxitus del mateix.
Atès el vigent Pla d’Acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris en el
Municipi, aprovat per Junta de Govern Local en data 11 de juliol de 2016.
Atesa la proposta de la Ponència Tècnica d’Habitatge en el sentit d’informar el
reallotjament temporal de la Sra. A. R. C. d’acord a l’informe social emès i obrant a
l’expedient.
Atès l’informe d’Intervenció núm. 692 de data 14 de novembre de 2017 i la diligència de
requeriment DI 267-17 de data 28 de novembre de 2017 i els informes complementaris
del servei de data 17 de novembre de 2017 i l’informe complementari del requeriment de
data 30 de novembre de 2017, així com l’informe d’ intervenció núm. 902 de data 18 de
desembre de 2017 i el complementari del servei de data 27 de desembre de 2017.
Atès l’informe jurídic emès en compliment de la diligència de requeriment DI 267-17 i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la subscripció d’un contracte de subarrendament a la Sra. A. R. C., de
l’habitatge de la qual l’Ajuntament és arrendatàri, situat al C. Sant Antoni, 5 1r, amb un
import de 50,- € mensuals que fa un total anual de 600,-€ anuals (aquest import inclou els
subministraments d’aigua i llum i la taxa d’escombraries), basat en el pla de treball i
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l’informe social emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, obrant a l’expedient, i pel
temps que trigui en disposar d’un habitatge i per un termini màxim d’1 any.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del contracte de subarrendament i de
tots aquells documents necessaris per a la formalització d’aquest acord.
TERCER.- Notificar aquest acord al Cap de Serveis Socials, al Cap Borsa de Mediació
d’Habitatge de Vila-seca i a la Intervenció de Fons.
6.30
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL CASAL DE LA DONA DE VILA-SECA, ANY 2017.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Casal de la Dona de Vila-seca per al
funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2017, i concedida per la Junta de
Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
Vista la sol·licitud de pagament presentada pel Casal de la Dona de Vila-seca,
acompanyada de la documentació justificativa requerida al punt 2n i 3r de l’acord de
Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017, que justifica que la subvenció
concedida s’ha destinat a finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades
per a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 12 de
desembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-927* de la Intervenció General de data 20 de desembre de
2017.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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.
Per tot l’exposat, 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. Acceptar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre de 2017.
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SEGON. Aprovar el seu pagament al Casal de la Dona de Vila-seca, amb NIF
G43966530, per un import de 1.500,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23114 48000 O
30548 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció General.

6.31
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ D’UN SERVEI D’AJUDA A
DOMICILI SOCIAL.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, retirar
aquest punt de l’ordre del dia per a un millor estudi.

6.32 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN AJUT PER FINANÇAR L’ALLOTJAMENT
D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut per allotjament d’urgència presentada per la Sra. A. R. C.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS
d’urgència social,

de Vila-seca, 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 Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 17 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-856* de la Intervenció General de data 13 de desembre 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.
Per tot l’exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir a la Sra. A. R. C., un ajut de 925,43€ per atendre les despeses
corresponents a l’allotjament d’urgència.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 925,43€ que anirà
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 29732 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de J.A. S. H. HOSTAL SALVADÓ.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció Municipal de
Fons per al seu coneixement i efectes. .
7è.- ASSUMPTES URGENTS.
Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVISIÓ DE PREUS DE LA CONCESSIÓ PER A LA
GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE LA
PLATJA, RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I
TRANSPORT DELS RESIDUS DEL MUNICIPI DE VILA-SECA.

1. ANTECEDENTS
Per acord de data 25 de juliol de 2008, l’Ajuntament – Ple va resoldre adjudicar el
contracte dels serveis públics de neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus
municipals, gestió de la deixalleria i transport dels residus del municipi de Vila-seca, a
l’empresa URBASER, SA per un import anual de 3.429.256,64€ (IVA inclòs), amb una
reducció pel primer any del 80,058% del cànon, segons la proposta presentada de
millores financeres lligades a la progressivitat en els costos d’explotació dels serveis i en
les amortitzacions de les diverses inversions realitzades en el marc de la concessió.

Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 11 de desembre de
2017 (RE2017008635) pel Sr. E. D.Estradé, en representació de l’empresa URBASER,
SA, amb NIF A-79524054, que és l’empresa adjudicatària del contracte del servei de
neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus municipals, gestió de la deixalleria i
transport de residus del municipi de Vila-seca, en què sol·licita l’aplicació de la fórmula de
revisió de preus corresponent a l’any 2017.
Atesa la clàusula 30.3 del Plec Administratiu i el Pacte Vuitè del Contracte, referent a
l’amortització anticipada de les inversions, s’ha aprovat avançar, anticipadament, a
l’empresa concessionària els següents imports:
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• Junta de Govern Local de 1 de desembre de 2008: amortització de 2M€ (IVA
inclòs).
• Junta de Govern Local de 30 de març de 2009: eliminació de la construcció del
centre d’operacions per a la gestió del servei de recollida de residus municipals i del
centre logístic municipal, de l’àmbit de la concessió.
• Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 26 de juny de 2009: amortització de
352.675€ (IVA inclòs), i adjudicació de la compra de 65 contenidors EASY a
amortitzar durant la vigència del contracte.
• Junta de Govern Local de 27 d’agost de 2012: amortització de 1.950.794,05€ (IVA
inclòs), en concepte de les inversions pendents en maquinària i contenidors
realitzades en el marc de la concessió.
Atesa la clàusula 31 del Plec de clàusules administratives que regeixen l’adjudicació del
contracte abans esmentat, i d’acord amb allò que disposa la clàusula cinquena del
contracte administratiu, i l’article 103, següents i concordants del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny , pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, que és aplicable en virtut d’allò que preveu la disposició
transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Així mateix, també s’haurà d’aplicar el coeficient de revisió a la despesa anual associada
a l’ampliació del servei de neteja viària al Pati del Colomí (JGL 19/03/12), a l’ampliació del
servei de deixalleria mòbil (JGL 20/11/2013) i a l’ampliació de la neteja viària al Raval de
la Mar (JGL 30/12/14).
Atès l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 11 de desembre de 2017.
Atès l’informe de la Prefectura de data 11 de desembre de 2017.
Atès l’informe de Fiscalització núm. 12-2017-955* emès pel Departament d’Intervenció.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 12 de desembre de 2017.
Vist l’informe complementari emès per l’Àrea de Serveis Públics, en relació a l’informe de
fiscalització 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 revisió de preus d’acord amb el següent quadre justificatiu del nou
import anual (amb efectes 1 de desembre de 2017) del servei de neteja viària, neteja de
la platja, recollida de residus municipals, gestió de la deixalleria i transport dels residus
del municipi de Vila-seca:
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Servei

Neteja viària + ampliació Pati del
Colomí + ampliació Raval Mar
Recollida de residus i gestió deixalleria
fixa i mòbil
Neteja de platges
Recollida de voluminosos
Vigilància i control ambiental
TOTAL 2017

Import anual 2017
(10% IVA inclòs)*

Import mensual 2017
(10% IVA inclòs)

Aplicació
pressupostària
2017/2018

1.754.250,21€

146.187,52€

15.16300.22700

1.318.545,33€

109.878,78€

13.16210.22700

221.936,99€
117.875,04€
82.353,74€
3.494.961,31€

18.494,75€
9.822,92€
6.862,81€
291.246,78€

13.17200.22700
13.16210.22700
13.16210.22700

*La revisió de preus correspon al període comprès entre 2009 i 2017

El nou import anual suposa un increment de 188.304,82€ respecte a la facturació
presentada, actualment, pel concessionari municipal i es distribueix com segueix:
COST SERVEI 2017 COST SERVEI 2016
TOTAL ANUAL
Neteja viària+ampliació Pati Colomí i Raval Mar

TOTAL ANUAL

DIFERENCIAL

PARTIDA

1.754.250,21€

1.660.033,42€

94.216,79€

15.16300.22700

Recollida de residus i gestió deixalleria fixa i mòbil 1.318.545,33€

1.247.384,21€

71.161,12€

13.16210.22700

Neteja de platges

209.884,07€

12.052,92€

13.17200.22700

221.936,99€

Recollida de voluminosos

117.875,04€

111.473,50€

6.401,54€

13.16210.22700

Vigilància i control ambiental
TOTAL

82.353,74€
3.494.961,31€

77.881,29€
3.306.656,49€

4.472,45€
188.304,82€

13.16210.22700

SEGON. Que sigui reconeguda la quantitat de 172.612,72€ (IVA inclòs) en concepte
d’endarreriments, des de l’1 de gener al 30 de novembre de 2017, i que es troba
detallada en la següent taula:

Servei

Neteja viària + ampliació
neteja Pati del Colomí +
Raval de la Mar
Recollida residus i gestió
deixalleria fixa i mòbil
Neteja platges
Recollida voluminosos
Vigilància i control ambiental
TOTAL

Import facturat
gener-novembre
2017 (IVA inclòs)

Import revisat i aplicant el pla
de finançament pel 2017
gener-novembre 2017
(IVA inclòs)

Diferencial
gener-novembre 2017
(IVA inclòs)

1.521.697,32€

1.608.062,69€

86.365,37€

15.16300.22700

1.143.435,48€

1.208.666,55€

65.231,07€

13.16210.22700

192.393,74€
102.184,06€
71.391,21€
3.031.101,81€

203.442,24€
108.052,12€
75.490,93€
3.203.714,53€

11.048,50€
5.868,06€
4.099,72€
172.612,72€

13.17200.22700
13.16210.22700
13.16210.22700

Aplicació
pressupostària
2017
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TERCER. Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis Públics, Departament d’Intervenció i
a URBASER SA.

8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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