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

DATA:
LLOC:
HORARI:

25 de juny de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.35 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 REALITZADA EL DIA 18 DE
JUNY DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 18 de juny de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PROVISIONAL DEL
SERVEI D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I EL SUPORT HELP DESK ALS USUARIS
DE LA XARXA DE L’AJUNTAMENT.
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La Junta de Govern Local va aprovar en sessió de 19-02-2018 l’expedient de contractació i
els PCA i PPT per a la contractació dels serveis d’administració d sistemes i el suport als
usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca, per l’ any
juny/2018 a maig/2020 (Exp 37/2018), per procediment obert, en règim de tramitació
ordinària no subjecte a tramitació harmonitzada. Així mateix es va aprovar la convocatòria
de licitació.
Segons certificat que consta a l’expedient, es van presentar a la licitació tres empreses: PIC,
SL, IZERTIS, SL I ICOT, SA.
Les esmentades empreses van constituir la fiança provisional
mitjançant les següents cartes de pagament:
DATA PAGAMENT
IZERTIS, SL
23/03/2018
(NIF B33845009)
ICOT, SA
20/03/2018
(NIF A43132422)
PUNT INFORMÀTIC 15/03/2018
I CREATIU, SL
(NIF B64161250)

per import de 5.760,00

NÚMERO
D’OPERACIÓ
20180007766
201800007170
201800006715

En data 28 de maig de 2018
la Junta de Govern Local va acordar adjudicar a
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA amb NIF A43132422, la
contractació del servei d’administració de sistemes i el suport als usuaris (Help desk) de la
xarxa informàtica de l’Ajuntament per un import d’adjudicació de 151.199,00 Euros de
pressupost net, als quals s’addicionaran en concepte d’iva (21%) 31.751,84 que fan un total
de 182.950,79 Euros , a càrrec de la partida 2018-20601-9200-21600 del pressupost
municipal vigent.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte en base a criteris de valoració objectius d’acord amb el que disposen el RD
3/2011, de 14 de novembre i els plecs de clàusules que regulen aquesta licitació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de maig de 2018
Vista la diligència d’Intervenció 2018-661 de data 12 de juny de 2018.
Vista la justificació de l’informe de fiscalització.
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 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 de Règim
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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 la devolució de la garantia provisional constituïda per cada una de les
empreses que s’han presentat a la licitació: IZERTIS, ICOT, SA I PUNT INFORMÀTIC I
CREATIU, SL
SEGON.- Notificar aquest acord a l’àrea de Tresoreria, Intervenció i a les empreses
licitadores.
2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.

Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-664 emès per la Intervenció General de data
14/06/2018.
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:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000439), per import de 23.592,67,00€ (IVA inclòs), així com el seu
pagament. Aquesta relació inclou factures corresponents a despesa menor per import de
3.798,58 € (IVA inclòs) relacionades a l’Annex 2 incorporat a l’expedient.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L’AJUNTAMENT.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 5 de
març de 2018, per la contractació del servei de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Vilaseca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, en base al preu més baix com a únic criteri d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, aplicable en virtut de la disposició transitòria primera de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i tècniques que
regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la
següent:

NºORDRE Nº OFERTA
1
2
2
1

EMPRESES
ORANGE ESPAGNE SAU
TELEFONICA MOVILES E. SAU

IMPORT. Eur
10.093,00
11.886,00

PUNTS s/100
100,00
84,92

BAIXA
-15,18
-0,12

ANY 2018

PRESSUPOST DEL SERVEI
Serveis telefonics mòbils

PARTIDA PRESS.
50401-92000-22200

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

4.205,42

5.088,55

883,14

ANY 2019

PRESSUPOST DEL SERVEI
Serveis telefonics mòbils

PARTIDA PRESS.
50401-92000-22200

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

10.093,00

12.212,53

2.119,53

4

ANY 2020

PRESSUPOST DEL SERVEI
Serveis telefonics mòbils

PARTIDA PRESS.
50401-92000-22200

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

5.887,58

7.123,98

1.236,39

Vist que l’empresa millor classificada en la licitació ORANGE ESPAGNE, SAU, amb NIF
núm. A82009812, no es troba en el supòsit d’oferta anormal o desproporcionada, d’acord
amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 12 d’abril de 2018, en el
que es proposa l’adjudicació del subministrament de referència, a l’empresa esmentada.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 5 de juny de 2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-713 emès per la Intervenció General de data 19 de
juny de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 20 de juny de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti 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.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte les
ofertes presentades i valorades en aquesta licitació, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació del servei de telefonia mòbil de
l’Ajuntament de Vila-seca, és la presentada per l’empresa ORANGE ESPAGNE, SAU,
amb NIF núm. A82009812 pel preu anual de 10.093,00 € (sense IVA) 2.119,53 € en
concepte d’IVA que fan un total de 12.212,53 € (IVA inclòs), amb una durada per un
període de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any més:
NºORDRE Nº OFERTA
1
2
2
1

EMPRESES
ORANGE ESPAGNE SAU
TELEFONICA MOVILES E. SAU

IMPORT. Eur
10.093,00
11.886,00

PUNTS s/100
100,00
84,92

BAIXA
-15,18
-0,12
5

ANY 2018

PRESSUPOST DEL SERVEI
Serveis telefonics mòbils

PARTIDA PRESS.
50401-92000-22200

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

4.205,42

5.088,55

883,14

ANY 2019

PRESSUPOST DEL SERVEI
Serveis telefonics mòbils

PARTIDA PRESS.
50401-92000-22200

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

10.093,00

12.212,53

2.119,53

ANY 2020

PRESSUPOST DEL SERVEI
Serveis telefonics mòbils

PARTIDA PRESS.
50401-92000-22200

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

5.887,58

7.123,98

1.236,39

SEGON.- Requerir a l’empresa ORANGE ESPAGNE, SAU, amb NIF núm. A82009812,
perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència
econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives
particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 1.009,30 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP,
normativa aplicable d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre
TERCER.- Advertir a ORANGE ESPAGNE, SAU, amb NIF núm. A82009812, que de no
complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 803203 i notificar la present resolució a
l’empresa ORANGE ESPAGNE, SAU, amb NIF núm. A82009812, per tal de fer efectiu
l’abonament de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 48, de data 8
de març de 2018) per import de 254,34 €.
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 803202 i notificar la present resolució a
l’empresa ORANGE ESPAGNE, SAU, amb NIF núm. A82009812, per tal de fer efectiu
l’abonament de la garantia definitiva per un import de 1.009,30 €.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a les empreses participants a la
licitació.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PROVISIONAL DEL
SERVEI DE CONTRACTACIÓ DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES
PLATGES DEL MUNICIPI, ESTIU 2018 I 2019.
La Junta de Govern Local, en data 9 d’octubre de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules administratives i tècniques per la contractació del servei
de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi, temporades d’estiu 2018 i
2019 per procediment obert en règim de tramitació ordinària.
Segons certificat que consta a l’expedient, es van presentar a la licitació tres empreses:
PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA (F78834603), CREU ROJA VILA-SECA
(Q2866001G) I SERVITUR SALVAMENT, SL ( 46780667)
Les esmentades empreses van constituir la fiança provisional
mitjançant les següents cartes de pagament

PROVITA
SOCIEDAD
COOPERTIVA
MADRILEÑA
(NIF F-78834603)
CREU ROJA VILASECA
(NIF Q2866001G)
SERVITUR
SALVAMENT, SL
(B43780667)

per import de 6.240,00

DATA PAGAMENT

NÚMERO
D’OPERACIÓ

13/02/2018

2018003375

06/02/2018

201800003167

05/02/2018

201800003292

En data 7 de maig de 2018 la Junta de Govern Local acorda aprovar declarar vàlida la licitació i
adjudicar a l’empresa PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA amb NIF
F78834603 la contractació del servei de prevenció d’accidents, de vigilància, salvament i
socorrisme de l’Ajuntament de Vila-seca amb subjecció al plec de clàusules administratives i
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tècniques reguladores de la concessió, per un import d’adjudicació per les dues temporades de
186.250,00.-€,. L’import amb IVA inclòs és de 39.112,50 .-€
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte en base a criteris de valoració objectius d’acord amb el que disposen el RD
3/2011, de 14 de novembre i els plecs de clàusules que regulen aquesta licitació.
Vista la diligència d’Intervenció 2018-610 de data 1 de juny.
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 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 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 Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia provisional constituïda per cada una de les
empreses que s’han presentat a la licitació: PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA
MADRILEÑA (NIF F-78834603), SERVITUR SALVAMENT, SL (B43780667) I CREU ROJA
VILA-SECA(NIF Q2866001G).
SEGON.- Notificar aquest acord a l’àrea de Tresoreria, Intervenció i a les empreses
licitadores.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC FUNCIONARI AMB
CARÀCTER INTERÍ DINS EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ I ADAPTACIÓ DEL
CONTROL INTERN DE L’ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
En data 25 de setembre de 2017, es va declarar la necessitat urgent d’escometre el
Programa d’actuació i adaptació del control intern , així com es va aprovar la relació
d’aspirants proposats per la Comissió de Valoració en l'Acta de 4- 9-2017, en el
procediment de selecció de la borsa de treball convocat per la Junta de Govern Local en
sessió de 24-7-2017
Mitjançant diligència de la Intervenció General de l'Ajuntament de data 06-06-2018, núm.
DI 46-18, es manifesta la necessitat de disposar de personal suficient per assolir els
objectius del control financer permanent i la implantació d’un sistema de costos,
mitjançant d’un pla executiu de revisió de l’exercici de control intern a través del Sistema
d’Informació de Gestió i Control Econòmic (SIGCE), per tal de donar compliment a les
encomanes legals de l’actual marc normatiu i al propi Pla anual de control financer (PACF
2018-2019) aprovat pel Ple de l’Ajuntament en passat 1 de desembre de 2017.
Tanmateix, la Intervenció proposa la contractació d’un tècnic A2 per a realitzar funcions
de control intern dins del Programa d’actuació i adaptació del control intern, essent
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necessària la seva incorporació en data 1 de juliol de 2018, per tal de donar compliment a
la planificació de l’esmentat programa, així com per l’entrada en vigor a partir del dia
1/7/18 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic intern
en les entitats del Sector Públic Local. El candidat indicat a la diligència provè de la vigent
borsa d'interins constituïda el 4-9-17 per la Comissió de Valoració del procés selectiu
convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 24- 7-17, per ser el candidat a qui,
segons l'odre de la crida, li correspon la seva designació .
Atès que l'article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny (LPGE - 2017), autoritza al
nomenament de funcionaris interins per a cobrir necessitats urgents, així com l’article
10.1.c) del TREBEP els anomena dins del personal que realitzi funcions pròpies de
funcionaris de carrera mitjançant l’execució de programes de caràcter temporal.
Vist que ha estat formulada petició a l’Àrea Econòmica per a la tramitació de l’expedient
de modificació de crèdit per tal de donar cobertura pressupostària a la contractació del
candidat esmentat.
La tramitació d’urgència dels expedients administratius, ve regulada per la Llei 39/2015
de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de juny de 2018 i el
seu annex FPE.PER_05.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 732/2018 emès per la Intervenció General en
data 19 de juny de 2018.
Atès que l'aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal interí forma
part de les delegacions efectuades per l'Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per procedir a la
incorporació dels recursos humans adscrits a les funcions i tasques següents, dins el
Programa d'actuació i adaptació del control intern de l'Àrea d'Hisenda I promoció
Econòmica de l'Ajuntament:
Actuació Programa: Actuació i adaptació del control intern de l’Àrea d’Hisenda i Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Vila-seca per a la realització de funcions de control intern dins del
Sistema integral de gestió i control econòmic (SIGCE).

Requeriment: 1 Tècnic A2 de control intern de jornada complerta amb una durada
prevista fins a la finalització del programa.
SEGON. Aprovar la contractació en règim de funcionari interí d'administració general de
l'Ajuntament de Vila-seca, subescala tècnica, subgrup A2, CD 24, per cobrir les
necessitats temporals del Programa d'actuació i adaptació del control intern de l'Àrea
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d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vila-seca (Exp./GOV/308/2018),
classificades per ordre de puntuació i disponibilitat laboral, del candidat següent:
-Sr. J. E. L.. Aspirant classificat per odre de puntuació. Durada prevista: fins la
finalització del Programa.
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l'Àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica de l'Ajuntament, per a la prestació
dels serveis especificats en la diligència de la Intervenció General de l'Ajuntament de data
06-06-2018, fent constar que, en cap cas, la persona que es contracti passarà a formar
part de la plantilla de personal de l'Ajuntament.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents, durant el període comprés dins l’exercici
2018, per un import previst de 21.848,33 euros (nòmines i Seguretat Social incloses)
amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent.
PREV.PERIODE

IMPORT

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SALARI BASE
COMPLEMENT DE
DESTI 24
COMPLEMENT
ESPECÍFIC

6.464,10

20101

93100

12001

4.063,37

20101

93100

12100

4.266,12

20101

93100

12101

PRODUCTIVITAT
SEGURETAT
SOCIAL

1.699,98

50301

92000

15000

5.354,76

50301

92000

16000

TOTAL

21.848,33

Dita autorització de despeses resta condicionada a l’efectivitat de l’expedient de
modificació de crèdit oportú, així com pel que fa a les despeses fins a la finalització del
programa, caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos en la seva aprovació expressa.
CINQUÈ. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1-07-2018, no obstant
restarà condicionada a l’aprovació de la modificació pressupostària corresponent, i serà
vigent d’acord amb les previsions efectuades per la Intervenció, mentre duri la necessitat
que justifica el Programa, i sempre dintre del termini màxim que preveu per a aquest
supòsit l'article 10.c) del TREBEP . A partir de la data indicada s'iniciarà el còmput del
període de prova de 6 mesos establert en la Base novena de la convocatòria.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, als interessats i a l’Àrea de Recursos
Humans de l'Ajuntament.
SETÈ. Facultar a l'Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en
desenvolupament del present acord.
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3.4 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 18/08/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 6222 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de bar-restaurant ubicada a la pl. Països Catalans,
3, locals 3 i 4 de Vila-seca, presentada pel Sr. H. S. expedient número 678/2017.
Atès que amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010,
de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 24 d’agost de 2017.
Vist l’acta d’inspecció del servei d’inspecció de rendes i exaccions de data 11 d’ octubre
de 2017.
Vist les actes d’inspecció del Departament de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya de dates 18 de de setembre de 2017, 2 i 27 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 7 de juny de 2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 08 de juny de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm 12-2018-724 de la Intervenció general de data 19 de
juny de 2018.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació d’inici de l’activitat de bar-restaurant de la qual
n’és prestador H. S., ubicada a la pl. Països Catalans, 3, locals 3 i 4 de Vila-seca.
Expedient número 678/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per H. S. per a l’exercici de l’activitat de bar-restaurant.
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TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 2977,50 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (liquidació núm.801323), amb aplicació a la partida pressupostària
2017.32901 d’acord amb el disposat per les vigents Ordenances Fiscals municipals.
QUART.- Aforament màxim permès es de 87 persones.
CINQUÈ.- L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions
i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 09-01-2018 ha tingut entrada al registre general general amb núm. 0131 una
comunicació prèvia d’inici d’activitat de venda matalassos i mobles ubicada al C/Vic, 6,
baixos A, presentada per CESCAR IMMOBLES, S.L. amb NIF B43686765, expedient
número 32/2018.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 19 de gener de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 4 de juny de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 4 de juny de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm 12-2018-681 de la Intervenció general de data 15 de
juny de 2018.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació d’inici de l’activitat de venda matalassos i
mobles de la qual n’és prestador CESCAR IMMOBLES, S.L., ubicada al C/Vic, 6, baixos
A. expedient número 32/2018.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control d’inici de l’activitat i donar
conformitat a la comunicació efectuada per CESCAR IMMOBLES, S.L. per a l’exercici de
l’activitat de venda matalassos i mobles.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 665 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.801720), amb aplicació a la partida
pressupostària 50901.43300.32901 d’acord amb el disposat per les vigents Ordenances
Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIONS RELATIVES A GUALS.
DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 2725, SITUAT AL C/ DE SANT JORDI,
NÚM. 18, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR IZYDOOR, S.L.
Vist l’escrit presentat per M. C. H. M., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm.
2725, situat al carrer de Sant Jordi, núm. 18, de Vila-seca, del qual consta com a titular
IZYDOOR, S.L. amb NIF B43819010.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 23/03/2018 i de la
prefectura de servei de data 01/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció, de data 13/06/2018.
Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 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. Donar de baixa el gual amb placa núm. 2725, situat al carrer de Sant Jordi,
núm. 18, de Vila-seca (referència cadastral 4129815CF4542G0011IQ), del qual consta
com a titular IZYDOOR, S.L. amb NIF núm. B43819010, per import de €44,70, a
l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Atesa la continuïtat temporània de la sol·licitud de baixa (expedient núm. 8491/2005), motivada per la sol·licitud d’alta (expedient núm. 428/2018), no s’exigeix la
reposició de la vorera.
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TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local, a Urbanisme i a la
Tresoreria, als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” PER A LA REALITZACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ “GÈNESIS.ART DE CARRER”.
Vist que la Fundació Bancària “la Caixa” contempla entre els seus objectius la realització
d’obres benefiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent
les diferents necessitats de la societat.
Atès que la Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius,
culturals científics i mediambientals amb una vocació transformadora i tradicionalment a
organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament, una exposició de caràcter cultural durant
els mesos estivals al Parc del Pinar de Perruquet al nucli urbà de la Pineda.
Vista la proposta d’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació
Bancària “La Caixa” que ha de regular i concretar el contingut d’aquesta col·laboració i
davant d’aquesta conjuntura, es planteja la necessitat de dur a terme la iniciació d’un
expedient per a la realització de l’exposició “Gènesi. Art al Carrer”.
Atès que en data 6 de juny de 2018 l’Alcalde President dicta Providència d’inici d’expedient i
la seva tramitació per a l’aprovació de l’acord de col·laboració per la realització de l’exposició
i encomana l’informe procedent de Secretaria i d’Intervenció, sobre el procediment legal
per a la seva tramitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient relatiu al contingut d’aquesta proposta d’acord.
Vist l’informe jurídic emès en data 6 de juny de 2018 i la memòria justificativa de la necessitat
i oportunitat que preveu l’art. 50 de la Llei 40/2015, de la mateixa data.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 6 de juny de 2018.
Vist la diligència d’intervenció núm. 2018-734 emès per la Intervenció General en data 19
de juny de 2018.
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
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assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació
Bancària la Caixa, NIF G-58899998, que regula i concreta el contingut d’aquesta
col·laboració, en el marc del desenvolupament de l’exposició Gènesi. Art al Carrer, que es
realitzarà del 25 de juliol al 30 d’agost de 2018 al Pinar del Perruquet a la Pineda.
SEGON: Delegar en l’Alcalde- President de l’Ajuntament de Vila-seca la facultat de signar
l’Acord i tots aquells documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS CULTURALS DEL MUNICIPI.
A) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Amics del Teatre de Vila-seca on
demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018 678 emès per
la Intervenció General en data 15 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 15 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Amics del Teatre
de Vila-seca, amb NIF G43583285 per import de 10.000,00.-€ destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33404
(Associació Amics de l Teatre de Vila-seca) AD_201800015812 del vigent pressupost.
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SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació Amics del Teatre de Vila-seca una bestreta del 80% per
un import de 8.000.00.-€ d’aquesta subvenció, amb càrrec a la partida 48000 40501
33404 (Associació Amics de l Teatre de Vila-seca) O_201800015813 del vigent pressupost per tal
que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a
realitzar.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació Amics
del Teatre de Vila-seca.
SETÈ.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Centre d’Estudis Vila-secans on
demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb condicions no suspensives núm. 12-2018-675 emès per
la Intervenció General en data 15 de juny de 2018.
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Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 18 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Centre d’Estudis
Vila-secans, amb NIF G55659973 per import de 1.500,00.-€ destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33422
(Centre d’Estudis Vila-secans) AD_201800015808 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i l’entitat.
SISÈ.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Societat Las Vegas de Vila-seca
on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’abril de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-679 emès per
la Intervenció General en data 15 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 18 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Societat Las Vegas
de Vila-seca, amb NIF G43043710 per import de 1.300,00.-€ destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33412
(Associació Societat Las Vegas de Vila-seca) AD_201800015817 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació La
Tramoia de Vila-seca.
SISÈ.-. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.

D) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació El Centru de Vila-seca on
demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’abril de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-680 emès per
la Intervenció General en data 15 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 18 de juny de 2018 que
de conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i atès que s’ha
procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació El Centru de Vilaseca, amb NIF G43101476 per import de 2.700,00.-€ destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33403 (Associació El
Centru de Vila-seca) AD_201800015823 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.

19

TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació El
Centru de Vila-seca.
SISÈ.-. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
E) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Cor de Cambra Femení Scherzo
de Vila-seca on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 d’abril de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-673 emès per
la Intervenció General en data 15 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 18 de juny de 2018 que
de conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i atès que s’ha
procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Cor de Cambra
Femení Scherzo de Vila-seca, amb NIF G43415397 per import de 1.300,00.-€ destinada
a finançar les activitats de dita entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 48000
40501 33414 (Associació Cor de Cambra Femení Scherzo de Vila-seca) AD_201800015805 del vigent
pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a Associació Cor de
Cambra Femení Scherzo de Vila-seca.
SISÈ.-. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
F) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Cultural Catalana-Iberoamericana
de Vila-seca on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-672 emès per
la Intervenció General en data 14 de juny de 2018.

21

Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 15 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a esmenar-les.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Cultural CatalanaIberoamericana de Vila-seca, amb NIF G43436674 per import de 2.500,00.-€ destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000
40501 33405 (Associació Cultural Catalana-Iberoamericana de Vila-seca) AD_201800015769 del vigent
pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’entitat.
SISÈ.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
G) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Agrupació Cultural de Vila-seca
on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de març de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-676 emès per
la Intervenció General en data 15 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 18 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Agrupació Cultural
de Vila-seca, amb NIF G43096510 per import de 25.200,00.-€ destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33401
(Agrupació Cultural de Vila-seca) AD_201800015809 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació Agrupació Cultural de Vila-seca una bestreta del 80%
per un import de 20.160.00.-€ d’aquesta subvenció, amb càrrec a la partida 48000 40501
33401 (Agrupació Cultural de Vila-seca) O_201800015810 del vigent pressupost per tal que pugui
fer front a les despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
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NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació de
Agrupació Cultural de Vila-seca.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
H) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Trabucaires del Comú de Vilaseca on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de març de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-671 emès per
la Intervenció General en data 14 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 15 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació Trabucaires del
Comú de Vila-seca, amb NIF G43969823 per import de 7.500,00.-€ destinada a finançar
les activitats de dita entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 48000 40501 33425
(Associació trabucaires del Comú de Vila-seca) AD_201800015742 del vigent pressupost.
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SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació Trabucaires del Comú de Vila-seca una bestreta del
80% per un import de 6.000.00.-€ d’aquesta subvenció amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 48000 40501 33425 (Associació trabucaires del Comú de Vila-seca) O_201800015764
del vigent pressupost, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització de
l’activitat i programa a realitzar.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació de
Agrupació Cultural de Vila-seca.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
I) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació La Tramoia de Vila-seca on
demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de març de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-674 emès per
la Intervenció General en data 15 de juny de 2018.
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Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 18 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a la seva correcció.
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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Associació La Tramoia de Vilaseca, amb NIF G43863158 per import de 3.000,00.-€ destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40501 33408 (Associació La
Tramoia de Vila-seca) AD_201800015806 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir a l’Associació La Tramoia de Vila-seca una bestreta del 80% per un
import de 2.400.00.-€ d’aquesta subvenció, amb càrrec a la partida 48000 40501 33408
(Associació La Tramoia de Vila-seca) O_201800015807 del vigent pressupost per tal que pugui fer
front a les despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’Associació La
Tramoia de Vila-seca.
SETÈ.-. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat AFANOC (Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya), on demana subvenció per afrontar les despeses del
seu funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-697* emès per la Intervenció General en data
18 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura de data 19 de juny, que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
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 concessió d’una subvenció a l’entitat AFANOC (Associació de
Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya), amb NIF G58677493 per import de
1.000,00 € destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec
a la partida 48000 40301 23108 AD 16076 del vigent pressupost municipal.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
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TERCER. Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART. El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’entitat AFANOC (Associació de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya).
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, per al seu coneixement
i efectes.
SETÈ. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Ment i Salut la Muralla, on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i
actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-697* emès per la Intervenció General en data
18 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura de data 19 de juny, que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
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. Aprovar la concessió d’una subvenció a l’Associació Ment i Salut la Muralla,
amb NIF G43540731 per import de 1.000,00 € destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23110 AD 16103 del
vigent pressupost municipal.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER. Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART. El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Ment i Salut la Muralla.
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, per al seu coneixement
i efectes.
SETÈ. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.

C) Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Gent Gran Sant Esteve de Vila-seca, on
demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-700* emès per la Intervenció General en data
18 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura de data 19 de juny, que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
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 concessió d’una subvenció a l’Associació Gent Gran Sant Esteve de
Vila-seca, amb NIF G43125780 per import de 3.600,00 € destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23102 AD
16104 del vigent pressupost municipal.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER. Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART. El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran Sant Esteve de Vila-seca.
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, per al seu coneixement
i efectes.
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SETÈ. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
D) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Fundació Privada Bonanit, on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i
actes que tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-701* emès per la Intervenció General en data
18 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura de data 19 de juny, que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
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 concessió d’una subvenció a l’entitat Fundació Privada Bonanit, amb
NIF G43887637 per import de 1.000,00 € destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23119 AD 16106 vigent
pressupost municipal.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
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TERCER. Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART. El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Bonanit.
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, per al seu coneixement
i efectes.
SETÈ. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
E) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Creu Roja Vila-seca, on demana subvenció
per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes que
tenen programats pel present any 2018.
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 de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-702* emès per la Intervenció General en data
18 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura de data 19 de juny, que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
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. Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Creu Roja Vila-seca, amb NIF
Q2866001G per import de 1.500,00 € destinada a finançar les activitats i el funcionament
de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23117 16107 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER. Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART. El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Creu Roja Vila-seca.
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, per al seu coneixement
i efectes.
SETÈ. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.

4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LES DESPESES DE
DESPLAÇAMENTS DE L’IMPULSOR DE LA GARANTIA JUVENIL DEL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2015 es va aprovar l’adhesió
de l’Ajuntament de Vila-seca, a l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i els ajuntaments de la comarca per a l’impuls de la Garantia Juvenil al
Municipi de Vila-seca, per un any, des de l’ 1 de juny de 2015 al 20 de maig de 2016.
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Atesa la clàusula cinquena d’aquest acord de col·laboració, que estableix la pròrroga
tàcita per períodes anuals, llevat de denúncia explicita, amb un mes d’antelació de la data
d’efectes de cada venciment, i al no haver-se practicat denúncia per cap de les parts es
considera prorrogat.
Atès que el servei s’ha prestat puntualment i que s’han rebut del Consell Comarcal
l’informe de les dietes de desplaçaments al Municipi de Vila-seca, realitzades pel tècnic
impulsor de la garantia juvenil.
De conformitat amb allò que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que determina
possibilitat que la falta de reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada
mitjançant l’atorgament de la mateixa per part de l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de març de 2018..
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial 2018-281 de data 29/03/18 i l’informe
complementari del servei de data 9/5/2018, així com l’informe de fiscalització
desfavorable amb objeccions no suspensives 12-2018-536 de data 18/5/2018 i l’informe
complementari del servei de data 21/05/2018, mostrant la conformitat, del gestor i
esmenant les incidències referides.
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.- Ratificar la pròrroga de l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca, a l’acord de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els ajuntament de la comarca,
per a l’impuls de la Garantia Juvenil al municipi de Vila-seca, per un any més i fins al 31
de maig de 2018.
SEGON.- Validar de forma expressa la despesa corresponent a l’exercici de 2017 per un
import de 417,60 i a l’exercici de 2018 per un import de 90,48, amb un total de 508,08 €,
corresponent al cost dels desplaçaments del tècnic impulsor del Consell Comarcal per
l’any 2017 i 2018, segons l’acord d’adhesió de l’Ajuntament al Consell Comarcal del
Tarragonès per a la impulsió de la garantia juvenil al municipi de Vila-seca amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 40701 23100 22606 ADO 13357
del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent per al cost dels desplaçaments del tècnic
impulsor del Consell Comarcal, per a la impulsió de la garantia juvenil al municipi de Vilaseca, per un import de 508,08 € al Consell Comarcal del Tarragonès, amb NIF P-9300002
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D, amb càrrec a la partida 40701 23100 22606
municipal.

ADO13357 del vigent pressupost

QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE LES DESPESES DE
PUBLICACIONS OFICIALS CORRESPONENTS A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA.
La Junta de Govern Local, en data 18 de setembre de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules administratives i tècniques per a l’adjudicació del
contracte per a la gestió del Servei d’Intervenció Socioeducativa.
Atès que la clàusula 33 del plec de clàusules administratives estableix que aniran a
càrrec de l’adjudicatari totes les despeses que s’originin pels anuncis oficials que
s’efectuïn amb motiu del tràmits d’aprovació, licitació i adjudicació i formalització del
contracte.
Vistes les liquidacions efectuades pel Butlletí Oficial de la Província i Butlletí Oficial de
l’Estat (NIF: P43000001 i Q2811001C respectivament) amb un import de 929,3.-€ segons
el detall següent:
Núm. de liquidació
2017-8021
7913147177905
2018-2902

Data
05/10/2017
04/10/2017
06/04/2018

Objecte
Licitació
Licitació
Formalització

Import
78,35 €
775,95 €
75,00 €

En data 5 de març de 2018 la Junta de Govern Local acorda aprovar declarar vàlida la
licitació i adjudicar a l’empresa Fundació Privada en Xarxa amb NIF G43773712 la gestió,
en règim de contracte de servei, la gestió del Servei d’Intervenció Socioeducativa amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de la concessió, per
termini de dos anys, per un import d’adjudicació de 269.930,00 €, sense IVA a càrrec de
la partida 2018 40301 23100 22706 Relació AD 72.
Vist que en data 21 de març de 2018, es va formalitzar el contracte administratiu del
Servei d ‘Intervenció Socioeducativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 de maig de 2018.
Vist la Diligència d’Intervenció núm. 2018-658* emès per la Intervenció General en data
11 de juny de 2018.
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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 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 liquidació núm. per un import de 929,3.-€ a càrrec de l’aplicació
pressupostaria 20201.93100.39900, amb el núm. de liquidació 802973, corresponent a
les despeses dels anuncis oficials amb motiu dels tràmits d’aprovació, licitació,
adjudicació i formalització del contracte del Servei d’Intervenció Socioeducativa.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
TERCER. Traslladar aquest acord
coneixement i efectes.

a la Intervenció Municipal de Fons per al seu

5è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
A) PROPOSTA D’AMPLIACIO DE LA DATA DE PAGAMENT DE LA PRIMERA
FRACCIÓ DEL REBUT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS COMERCIALS
PER L’EXERCICI 2018
A l’Informe-Proposta IT-24/18, emès per la Tresoreria en data 22-06-2018 es posen de
manifest els següents FETS:
PRIMER: A partir de les dades contingudes al padró d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2017
facilitat per BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, òrgan que té delegada la recaptació del tribut, s’inicia l’elaboració
del padró per l’exercici 2018 detectant en aquest moment que anys enrere els rebuts s’han emès a nom del
titular de l’activitat desenvolupada als diferents locals comercials.
SEGON: Donat que la normativa recollida al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que en els casos de les taxes
establertes per aprofitaments especials que afectin habitatges i locals o per raó de serveis o activitats que
beneficiïn els seus ocupants, seran substituts del contribuent i, en conseqüència, obligats a complir les
prestacions materials i formals de les obligacions tributàries, els propietaris dels esmentats immobles, els
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris, s’ha procedit a modificar
per enguany i a futur els titulars dels rebuts i s’ha confeccionat el padró a nom dels propietaris dels locals.
TERCER: El calendari fiscal aprovat pel 2018 estableix com a període de pagament voluntari del 27 d’abril al
29 de juny per la primera fracció i del 27 de juliol al 28 de setembre per la segona fracció, corresponent la
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recaptació tant en període voluntari com executiu a BASE-GESTIÓ d’INGRESSOS en virtut del conveni de
delegació en vigor.
QUART: La modificació dels titulars dels rebuts ficant-los a nom dels propietaris dels locals tal com estableix
el TRLRHL ha provocat la pèrdua d’un elevat volum de domiciliacions que existien a nom dels titulars de les
activitats comercials, tot agreujant la situació els retards produïts en les entregues de les comunicacions per
via postal, fets que fan recomanable ampliar el termini de pagament de la primera fracció que acaba el proper
29 de juny fins al final del termini de pagament de la segona, es a dir fins al 28 de setembre, amb l’objectiu
d’evitar l’inici del període executiu i permetre el pagament sense recàrrec als titulars dels immobles que no
han tingut temps de reaccionar amb l’antelació suficient davant els canvis.

FONAMENTS DE DRET:
PRIMER: En virtut del que estableix l’art.20 del TRLRHL:
“las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o
de realización de actividades administrativas de competencia local, y en
particular
por
los
siguientes:
(...)
s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, monda de pozos
negros y
limpieza en calles particulares.”

SEGON: Segons l’art. 23 del TRLRHL:
“Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los
ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir,
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios”

TERCER: Pel que fa a l’òrgan d’aprovació del padró resulta d’aplicació l’art. 47 de la
Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció de Vila-seca que estableix com a
competent l’òrgan de l’administració pública que tingui la gestió del tribut de que es tracti,
sent en aquest cas l’Ajuntament de Vila-seca i com a òrgan competent la Junta de
Govern en virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, en que es van delegar a
efectes resolutius a la mateixa les atribucions delegables assignades a l’Alcaldia previstes
a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, per
tant correspon també aprovar a la mateixa l’ampliació del termini de pagament de la
primera fracció del rebut d’escombraries.
QUART: Un cop aprovada aquesta modificació s’haurà de notificar a BASE- GESTIÓ
D’INGRESSOS per tal de que ampliï el termini de pagament en voluntària de la primera
fracció del rebut fins al dia 28 de setembre i es procedirà a realitzar les publicacions
corresponents al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu
electrònica tal i com estableix l’art. 49 i 50 de la Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
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municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ampliar el termini de pagament de la primera fracció del rebut de la Taxa
d’escombraries de locals comercials fins al dia 28 de setembre, moment en que finalitza
el termini de pagament de la segona fracció.
SEGON. Realitzar les publicacions oportunes al BOP, al tauler d’anuncis i a la Seu
electrònica de l’Ajuntament
TERCER. Notificar l’acord a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS als efectes oportuns.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA SEGONA PRÒRROGA D’UN ANY DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC A VILA-SECA.

Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2013,
expedient 140/2015, es va adjudicar a l’empresa SATEM, amb NIF. A-08232449, el
contracte del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Vila-seca.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca RE 2017002330, en data 22 de
maig de 2018 pel Sr. Joan Manel Barberà Casas, en representació de l’empresa SATEM,
amb NIF. A-08232449, com a adjudicatari del contracte del servei de conservació i
manteniment de l’enllumenat públic de Vila-seca, en el que sol.licita una segona pròrroga
d’un any de d’aquest contracte.
Atès que el contracte administratiu que es va formalitzar el dia 10 de juny de 2013, estableix
en la clàusula quarta una vigència de quatre anys prorrogable per dos anys més, a comptar
de la data de signatura del contracte.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2017 es va atorgar una
pròrroga d’un any d’aquest servei, a comptar de l’1 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de
2018.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics, de data 4 de juny de 2018, en el
que proposa l’aprovació d’una segona pròrroga pel termini d’un any de la vigència del
contracte, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2018 fins el 30 de juny de 2019.
Vist l’informe del Cap dels Serveis Territorials , així com l’informe jurídic de data 4 de juny de
2018, ambdós.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 4 de juny de 2018.
Vist l’Informe Fiscalització desfavorable núm. 12-2018-727.
38

Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 20 de juny de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la segona pròrroga d’un any des del dia 1 de juliol de 2018 fins el 30 de
juny de 2019, sol.licitada per SATEM, amb NIF A-08232449 del contracte de serveis del
manteniment i conservació de l’enllumenat públic de Vila-seca, expedient 409/17, per
import de 262.035,12€ sense IVA, més 55.02,37 € en concepte d’IVA, que un cop
incorporat
sumen
317.062,44,
a
càrrec
de
l’aplicació
pressupostària
2018.50401.16500.22799 del pressupost municipal.
SEGON. L’import mensual de la certificació (sense tenir en compte la telegestió) ascendeix
a la quantitat de 26.421,87 € (IVA inclòs).
TERCER. Notificar el present acord a SATEM, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de
Serveis Públics.
C) APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ ADAPTACIÓ I
CONTROL DE LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’ÀREA DE SERVEIS
GENERALS DE L’AJUNTAMENT I DE LES BASES PER CONSTITUIR UNA BORSA
DE TREBALL ESPECÍFICA.
Atès l’informe del regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública d’aquest Ajuntament de
data 11-5-17, pel qual es fa palesa la necessitat urgent d’adaptar l’estructura de l’Àrea de
Recursos Humans mitjançant la incorporació d’un tècnic/a en la gestió ordinària de
nòmines, seguretat social, etc., imprescindible davant els importants canvis en els entorns
polítics, administratius i tecnològics, a partir de la implementació d’un programa de
caràcter temporal adreçat a l’estudi, implantació i millora dels diferents serveis integrals
en aquesta Àrea, per tal de complir els objectius i obtenir resultats, desenvolupant una
visió transversal basada en l’eficàcia i l’eficiència.
Atès que els ens locals poden portar a terme la creació de borses de treball que
considerin convenient en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé
sotmetent-se a les limitacions de l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 (complementat per l’article 3.2 del RDL
20/2011, de 30 de desembre), que té caràcter bàsic, el qual determina que no es
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procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès que en compliment d’allò preceptuat pel R. D. Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va adoptar els acords plenaris de
30.10.2014 i 29-7-2016 per a establir els casos en què l’Ajuntament podria procedir a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de funcionaris interins.
Atès que la selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que
han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que s’ha elaborat el programa d’actuació “Adaptació i control de la gestió de RRHH”
i les corresponents bases reguladors de la constitució d’una borsa de treball per efectuar
nomenaments amb caràcter interí per a portar a terme el programa d’adaptació i control
de la gestió de Recursos Humans de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vilaseca, mitjançant la selecció pel sistema de concurs lliure.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24-5-2018.
Vist l‘informe de fiscalització 741 de data 20/06/2018, amb objeccions no suspensives
amb indicació desfavorable.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21/06/2018 que manifesta
la seva conformitat amb la incidència manifestada per la intervenció.
Vist l’informe jurídic preceptiu de data 21 de maig de 2018 i atès que l’aprovació de les
bases de selecció i el nomenament de personal interí forma part de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, es proposa a l’òrgan
competent per a la seva aprovació, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar el programa d’actuació “Adaptació i control de la gestió de RRHH de
l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vila-seca”
SEGON. Declarar que existeixen necessitats justificades per constituir una borsa de
treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a portar a terme el programa
d’adaptació i control de la gestió de Recursos Humans de l’Àrea de Serveis Generals de
l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant la selecció pel sistema de concurs lliure.
TERCER. Declarar la urgència de la selecció i reduir a la meitat els terminis de tramitació
de l’expedient de conformitat amb allò que preveu l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb
excepció dels terminis relatius a la presentació de sol·licituds i recursos .
QUART. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a
la constitució d’una borsa d’ocupació per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a
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portar a terme el programa d’adaptació i control de la gestió de Recursos Humans de
l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vila-seca, en els termes que figuren a
l’expedient 377/2018, i obrir la convocatòria pública per a la presentació d’instàncies.
CINQUÈ. Autoritzar les despeses pertinents, per un import previst per al període comprés
l’any 2018 (1-8-2018 a 31-12-2018) de 18.475,33 euros (nòmines i Seguretat Social
incloses) amb càrrec a les aplicacions corresponents del pressupost vigent següents,
restant condicionada la seva contractació a l’oportuna modificació de crèdit, subordinant
la dels exercicis següents a la seva previsió en els pressupostos corresponents, i
respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb els
límits i quanties establerts en l’art. 25 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, EBEP.

PREVISIÓ
PERÍODE
SALARI BASE
COMPLEMENT
DE DESTI 24
COMPLEMENT
ESPECÍFIC
PRODUCTIVIT
AT
SEGURETAT
SOCIAL
TOTAL

IMPORT

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

5.485,84

50301

92000

12001

3.468,73

50301

92000

12100

3.641,81

50301

92000

12101

1.416,65

50301

92000

15000

4.462,30

50301

92000

16000

18.475,33

SISÈ. Limitar la durada de la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que
precisa urgentment l’Àrea de Serveis Generals per a la prestació dels serveis requerits en
el Programa esmentat, fent constar que, en cap cas, la/les persones que es contractin
passaran a formar part de la plantilla de personal de l’Ajuntament.
SETÈ. Publicar íntegrament aquesta convocatòria així com les seves bases al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca i remissió d’un anunci al
BOPT per a la seva difusió.
VUITÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de fons municipal i al Negociat de Recursos
Humans de l’Ajuntament.
D) APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES DE SELECCIÓ PER CONSTITUIR UNA
BORSA DE TREBALL QUE COBREIXI INTERINAMENT VACANTS I SUBSTITUCIONS
EN LLOCS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES.
Atès l’informe del regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública d’aquest Ajuntament de
data 11-5-17, pel qual es justifica i s’argumenta la necessitat d’efectuar nomenaments
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amb caràcter interí d’un Tècnic/a del grup A, subgrup A2, per realitzar les tasques de la
Coordinació Tècnica de l’Àrea de Benestar Social i Ocupació i, subsidiàriament, per donar
cobertura a altres places similars i/o les possibles baixes, vacants o substitucions que
puguin produir-se dins de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Atès que els ens locals poden portar a terme la creació de borses de treball que
considerin convenient en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé
sotmetent-se a les limitacions de l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 (complementat per l’article 3.2 del RDL
20/2011, de 30 de desembre), que té caràcter bàsic, el qual determina que no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, que
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que en compliment d’allò preceptuat pel R. D. Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va adoptar els acords plenaris de
30.10.2014 i 29-7-2016 per a establir els casos en què l’Ajuntament podria procedir a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de funcionaris interins.
Atès que la selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que
han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que s’han elaborat les corresponents bases reguladors de la constitució d’una borsa
de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí mitjançant la selecció pel
sistema de concurs lliure.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei signat el 25/5/2018.
Vist l‘informe de fiscalització 743 de data 20/06/2018, amb objeccions no suspensives
amb indicació desfavorable.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21/06/2018 que manifesta
la seva conformitat amb la incidència manifestada per la intervenció.
Vist l’informe jurídic preceptiu de data 16 de maig de 2018 i atès que l’aprovació de les
bases de selecció i el nomenament de personal interí forma part de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, 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. Declarar que existeixen necessitats justificades per constituir una borsa de
treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí d’un Tècnic/a del grup A, subgrup
A2, per realitzar les tasques de la Coordinació Tècnica de l’Àrea de Benestar Social i
Ocupació i, subsidiàriament, per donar cobertura a altres places similars i/o les possibles
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baixes, vacants o substitucions que puguin produir-se dins de l’Àrea de Serveis a les
Persones, mitjançant la selecció pel sistema de concurs lliure amb entrevista personal.
SEGON. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a
la constitució d’una borsa d’ocupació per efectuar nomenaments amb caràcter interí d’un
Tècnic/a del grup A, subgrup A2, per realitzar les tasques de la Coordinació Tècnica de
l’Àrea de Benestar Social i Ocupació i, subsidiàriament, per donar cobertura a altres
places similars i/o les possibles baixes, vacants o substitucions que puguin produir-se
dins de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Vila-seca, en els termes que
figuren a l’expedient 378/2018, i obrir la convocatòria pública per a la presentació
d’instàncies.
TERCER. Declarar la urgència de la selecció i reduir a la meitat els terminis de tramitació
de l’expedient de conformitat amb allò que preveu l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb
excepció dels terminis relatius a la presentació de sol·licituds i recursos .
QUART. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l’Àrea de Serveis a les Persones, fent constar que, en cap cas, la/les
persones que es contractin passaran a formar part de la plantilla de personal de
l’Ajuntament. I, establir que l’ordre de crida dins la llista de reserva es farà en funció de la
puntuació total obtinguda en el corresponent procés selectiu.
CINQUÈ. Pel que fa a la contractació efectiva del personal procedent de la borsa, queda
condicionada a l’aprovació de l’habilitació i modificació pressupostària corresponent, i per
un import previst per al període comprés l’any 2018 (1-8-2018 a 31-12-2018) de
18.475,33 euros (nòmines i Seguretat Social incloses), d’acord amb el següent detall:
IMPORT

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

SALARI BASE

5.485,84

40301

23100

13100

ALTRES RETRIB (CD)

8.527,19

13102

40301

23100

ALTRES RETRIB (CE)

40301

23100

13102

ALTRES RETRIB (CLL)

40301

23100

13102

50301

92000

16000

SEGURETAT SOCIAL
TOTAL

4.462,30

18.475,33

SISÈ. Publicar íntegrament aquesta convocatòria així com les seves bases al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca i remissió d’un anunci al
BOPT per a la seva difusió.
SETÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de fons municipal i al Negociat de Recursos
Humans de l’Ajuntament.
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E) APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT
A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 DE MAIG DE 2018,
PUNT 4.1
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 8 de maig de 2018, en el punt 4.1, en relació amb l’aprovació, si escau,
de la despesa, justificació i pagament de la subvenció concedida a l’Associació Colla
Gegantera i Grallers de Vila-seca.
Vist que a l’acord de concessió figura l’aplicació pressupostaria del 2017,
14.33002.48000, i de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, havia de ser
l’aplicació pressupostaria 40501-33402-48000.
Vist allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant el qual les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats els errors materials, de fet o aritmètics que existeixin en els seus actes, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord 4.1, apartat segon, de l’acta de la Junta de Govern Local del
dia 8 de maig de 2018, en els termes següents:
On diu: ...a càrrec de la partida 14.33002.48000 del vigent pressupost municipal.
Ha de dir:.... a càrrec de l’aplicació pressupostària 40501.33402.48000 del vigent
pressupost municipal
SEGON.- La resta de l’acord es manté invariable.

6è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

l’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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