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

DATA:
LLOC:
HORARI:

9 de juliol 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. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 2 DE
JULIOL DE 2018.

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

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
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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 4/07/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-845 emès per la Intervenció General de data
4/07/2018.
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:
PRIMER.- Aprovar les obligacions reconegudes incloses a la relació de factures que
conté la relació adjunta (referència CONJ_ADO-20180000511), per import de 14.457,65 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les obligacions reconegudes incloses a la relació de factures que conté
la relació adjunta (referència CONJ_ADO-20180000512), corresponents a despesa
menor, per import de 10.457,87 € (IVA inclòs).
TERCER.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis 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 gestor del servei que
les han originat i acrediten la realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
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Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 04/07/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-847 emès per la Intervenció General de data
04/07/2018.
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:
PRIMER.- Aprovar les obligacions reconegudes incloses a la relació de factures, amb les
corresponents certificacions de serveis, que conté la relació adjunta (referència OF2018000513) per import de 100.821,21 € (IVA inclòs).
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

SOL·LICITUD DE L’EMPRESA NEDGIA CATALUNYA SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. SANT ANTONI, NÚM. 60 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Nedgia Catalunya SA, de llicència municipal per a
realitzar una escomesa al c. Sant Antoni, núm. 60 de Vila-seca, així com l’informe emès
al respecte per l’enginyer municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de juny de 2018.
Vista la diligència d’Intervenció *2018-798 de data 27 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 Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Nedgia Catalunya SA, amb núm. de CIF A-63.485.890,
la llicència municipal d’obres 236/18 amb núm. de ref. GDE12318020044 per a realitzar
una escomesa al c. Sant Antoni, núm. 60 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i
sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Acceptar la fiança dipositada per un import de 600,00 € .
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
12a.- L’import de l’actuació es de 230 €. Segons l’article 4.4 de les ordenances fiscals núm.
3 “aquelles obres considerades menors, que no afectin a estructures, que siguin reparació,
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adequació, instal·lació, col·locació, d’un import inferior a 3.000 €, restaran exemptes de
pagament de l’impost”.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per 600,00 € per tal de respondre de possibles
danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres i runes i
en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE REFORMA DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES, DESTINAT A CENTRE CÍVIC AL
NUCLI DE LA PLANA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada dels treballs de reforma de l‘edifici entre mitgeres destinat a Centre Cívic de la
Plana, mitjançant procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat de criteris
d’adjudicació.

1
2
3
4
5
6

3
2
5
6
4
1

JAÉN VALLÉS, SL
CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL
CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA
ALTER INNOVATION, SL
FULGENCIO VILLAR, SL
JIMARAN, SL

62.592,78 €
64.367,76 €
66.065,42 €
69.150,12 €
70.416,87 €
74.005,93 €

16,00
13,62
11,34
7,20
5,50
0,68

PE (Puntuació oferta
econ.)

condicio
desproporcionada

Baixa %

O (oferta econòmica)

Licitador

Núm. Plica

Núm. Ordre

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, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i la
Memòria Valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:

-7,63
-5,02
-2,51
2,04
3,91
9,21

100,0
97,2
94,7
90,5
88,9
84,6

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de juny de 2018.
Vist l’informe desfavorable de fiscalització amb objeccions no suspensives núm. 12-2018820* de data 27 de juny de 2018 emès per la Intervenció general.
Vist l’informe complementari del Gestor del Servei de data 4 de juliol de 2018.
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Vist que per part de l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL amb NIF
B43429562 ha presentat la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb
el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL amb NIF
B43429562, el contracte de les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de
reforma de l‘edifici entre mitgeres destinat a Centre Cívic de la Plana, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base
al preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, d’acord amb la proposta presentada pel
preu de 62.592,78 € (sense IVA), 13.144,48 € en concepte d’IVA que fan un total de
75.737,26 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 30501.92400.63200,
corresponent a la fase de despesa “D”, operació D_201800017127.
SEGON.- Acceptar 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 seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 3.129,64 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Acceptar la liquidació tributària núm. 802550 i notificar la present resolució a
l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL amb NIF B43429562, referent a
l’anunci de licitació del BOPT ( núm. 18, de data 25/01/2018) per import de 226,90 €.
QUART.- Acceptar la liquidació d’ingrés de la fiança definitiva del contracte obres
compreses a la Memòria valorada dels treballs de reforma de l‘edifici entre mitgeres
destinat a Centre Cívic de la Plana, corresponent a la liquidació tributària núm. 803150,
per un import de 3.129,64 €.
CINQUÈ.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
SISÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’AV. RAMON D’OLZINA AL PAS PEL PONT
DEL FFCC.
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Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent als treballs de millora de l’accessibilitat a l’avinguda Ramon
d’Olzina, al pas pel pont del FFCC, mitjançant procediment obert i ordinari, en base a una
pluralitat de criteris d’adjudicació.

Licitador

Baixa %

Pei Puntuació oferta
econ.

Increment del termini de
garantia
(mesos)
(màxim 5p)

Increment del termini
de garantia (màxim
5p)

1

AGROVIAL, SA

102.904,26 €

6,70

48,3

60,00

5,0

2

2

EXXABER, SL

100.437,38 €

8,94

50,0

36,00

3,0

3

3

CONSTRUCCIONS
JORDI RIERA, SL

105.749,84 €

4,12

44,2

12,00

1,0

Puntuació total

Núm. Plica

1

Oferta
econòmica
(sense IVA)

Núm. Ordre

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 Refós de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i la
Memòria Valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:

53,3
53,0
45,2

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de juny de 2018.
Vist l’informe desfavorable de fiscalització amb objeccions no suspensives núm. 12-2018830* de data 28 de juny de 2018 emès per la Intervenció general.
Vist l’informe complementari del Gestor del Servei de data 4 de juliol de 2018.
Vist que per part de l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924 ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924, el contracte de
les obres de millora de l’accessibilitat a l’Av. Ramon d’Olzina de Vila-seca al seu pas pel
pont del
FFCC, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb la
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proposta presentada pel preu de 102.904,26 € (sense IVA), 21.609,89 € en concepte d’IVA
que fan un total de 124.514,15 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
30201.15320.61901 del pressupost municipal i corresponent a la Fase de despesa “D”,
operació D_201800017171.
SEGON.- Acceptar 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 seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 5.145,21 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Acceptar la liquidació tributària núm. 802549 i notificar la present resolució a
l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924, referent a l’anunci de licitació del
BOPT (núm. 208 de data 27/10/2017) per import de 290,04 €.
QUART.- Acceptar la liquidació d’ingrés de la fiança definitiva del contracte obres de
millora de l’accessibilitat a l’Av. Ramon d’Olzina de Vila-seca al seu pas pel pont del
FFCC , corresponent a la liquidació tributària núm. 802963, per un import de 5.145,21 €.
CINQUÈ.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
SISÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE RESTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL POLÍGON INDUSTRIAL L’ALBA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 27 de novembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada per a la restitució de l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba, 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, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i la
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Núm. Plica

Licitador

Oferta
econòmica
(sense IVA

Baixa

1

5

BOSIR

52.231,40 €

36,79

100,0

2

6

ETRA BONAL

56.517,32 €

31,60

92,4

3

7

SECE

60.235,09 €

27,10

86,7

4
5

2
4

MUNTATGES LLEIDA
COMSA SERVICE

60.615,65 €
65.209,87 €

26,64
21,08

86,2
80,1

6
7

9
1

JOSE ANTONIO ROMERO POLO
RUBATEC

66.000,00 €
66.316,96 €

20,12
19,74

79,1
78,8

8

3

INSTALACIONES PARERA

79.774,64 €

3,45

65,5

Puntuació
oferta
econòmica

Núm. Ordre

Memòria Valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de juny de 2018.
Vist l’informe desfavorable de fiscalització amb objeccions no suspensives núm. 122018-832*de data 29 de juny de 2018 emès per la Intervenció general.
Vist l’informe complementari del Gestor del Servei de 4 de juliol de 2018.
Vist que per part de l’empresa BOSIR, SA amb NIF núm. A43115971 ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa BOSIR, SA amb NIF núm. A43115971, el contracte de
les obres compreses a la Memòria valorada per a la restitució de l’enllumenat públic del
polígon industrial l’Alba, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base al preu més baix com a únic criteri
d’adjudicació, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 52.231,40 € (sense IVA),
10.968,59 € en concepte d’IVA que fan un total de 63.199,99 € (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 30701.15320.61901.
SEGON.- Acceptar 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 seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 2.611,57 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
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Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Acceptar la liquidació tributària núm. 802486 i notificar la present resolució a
l’empresa BOSIR, SA amb NIF núm. A43115971 , referent a l’anunci de licitació del
BOPT ( núm. 18, de data 25/01/2018) per import de 224,30 €.
QUART.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL POU
DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES, A LA CRUÏLLA DELS CARRERS
ISAAC ALBÉNIZ AMB ALFREDO KRAUS, DE LA PINEDA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 d’octubre de 2017, pel qual es va
adjudicar les obres de construcció del cementiri municipal de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 i Única presentada per l’empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,SAU, amb NIF A08112716 en qualitat d’adjudicatària de les
obres, per import de 39.728,89 € sense IVA, i 8.343,07 €, en concepte d’IVA, que un cop
incorporat dóna un total de 48.071,96 €
Vista la resolució de l’Alcaldia de 20 de març de 2018 per la qual s’aprova la incorporació
dels romanents procedents de crèdits de l’exercici 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 27 d’abril de 2018.
Vista la proposta d’aquesta Regidoria a la Junta de Govern Local de data 3 de maig de
2018.
Vista la Diligència de Requeriment *2018-485.
Vist l’informe complementari del Gestor del Servei de data 28 de maig de 2018.
Vist l’informe de Fiscalització desfavorable número 12-2018-810* de data emès per la
Intervenció General en data 27 de juny de 2018.
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Vist l’informe complementari del Gestor del Servei de 4 de juliol 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
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, amb l’abstenció del Sr. Segura, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i Única corresponent a les obres de
renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses, a la cruïlla dels carrers Isaac
Albéniz amb Alfredo Kraus, al nucli urbà de La Pineda, realitzades per ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SAU amb NIF A08112716 per un import de 39.728,89 € sense
IVA, i 8.343,07 €, en concepte d’IVA, que un cop incorporat dóna una total de 48.071,96 €
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.30701.15320.61901 del pressupost municipal, corresponent a la fase de despesa
OF, operació 201800017091.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS SAU, al departament de Serveis al Territori i a la Intervenció
Municipal.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.
Vist l’escrit presentat el 10-4-18 (RE 2775) per l’empresa Novastec Technical Services,
SL (CIF B55637136), pel que formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys
materials causats el dia 31-3-2018 al vehicle de la empresa representada, marca-model
Renault Kagoo combi RN 1.9D, matricula 4317-BLR, quan estava estacionat al c. Sir
Esteve Scott Morell núm. 5 i, segons la seva versió dels fets, un agent de la policia local
de Vila-seca va trencar un vidre de l’automòbil per facilitar la retirar amb grua i evitar
danys majors causats pel despreniment d’una façana.
Atès que la reclamació de la companyia Novastec Technical Services, SL ha estat
formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre (LPACAP).
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Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros.
Atès que en data 4/4/18 es va notificar formalment a Novastec Technical Services, el
contingut de la provisió de 18-4-2018, d’admissió a tràmit de la reclamació de
Responsabilitat Patrimonial Exp. 305/18, sense que dins el termini de 10 dies hàbils a
partir de la seva recepció, la part reclamant hagi aportat altres documents a l’expedient o
proposat altres mitjans de prova per a la justificació determinant de l’existència de la
relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el funcionament
del servei públic imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 22-5-2108 (RSD 1545), va notificar a
la part interessada (28-5-2018) el termini d’audiència, i transcorregut el mateix, sense
haver comparegut a l’expedient, no ha aportat cap prova per la seva part. Tampoc a
proposat a l’òrgan instructor la finalització convencional del procediment.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Servei
Jurídic-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la
insuficient activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un
accident, en canvi, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal del servei
i els perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació formulada),
motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de aplicació, si
escau la seva desestimació.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 3-7-2018, de
criteri desestimatòri de l’expedient per l’existència de factors eximents de la
responsabilitat com són la força major i a circumstàncies admeses per la llei amb efectes
excloents sempre que aquests hagin estat determinants en la causació del dany.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per part de
l’empresa Novastec Technical Services, SL (CIF B55637136), el dia 10-4-2018 (RE 2775)
EXP.GOV305/2018, per apreciar factors excloents en la relació de causalitat entre el
funcionament del servei públic de la Policia Local de l’Ajuntament i el dany produït, que és
requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva
tal com estableix l’art. 32 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
12

Públic, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del
present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part reclamant per al seu coneixement, adjuntant
còpia de l‘informe jurídic argumentatiu, amb indicació dels recursos que contra el mateix
s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament i a la Intervenció Municipal.
TERCER.- Comunicar a la part reclamant, a l’objecte de la possibilitat de reconsiderar la
seva posició jurídica, que s’haurà d’adreçar a la companyia d’assegurances amb qui
tingui contractada la pòlissa de reclamació de danys per canalitzar la reclamació que
cobreixi els danys assegurats.

4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.
El 24 de maig de 2018, el Sr. J.R.F. va presentar sol·licitud per a la concessió de targeta
d’armes de categoria 4ª.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.2, n. sèrie: 04-1C-118244-17.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Examinada la documentació que acompanya a la sol·licitud, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 105.1 del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament d’Armes.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. R. F. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.2 següent:
Categoria 4
Tipus 4.2
Carabina:
Marca: GAMO, (SHADOW IGT COMBO)
Calibre: 5,50 mm.
Sèrie núm. 04-1C-118244-17
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SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIONS RELATIVES A GUALS.

A) LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA SENYALITZACIÓ D’ENTRADA I SORTIDA DE
VEHICLES (GUAL) AL C/ DE SANTIAGO RUSIÑOL, NÚM. 55, DE VILA-SECA, A V. F.
R.
Vist l’expedient núm. 500/2018, tramitat a instància de V. F. R., sol·licitant llicència
municipal per a la senyalització d’entrada i sortida de vehicles (guals) al carrer de
Santiago Rusiñol, núm. 55, de Vila-seca.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 13/06/2018, de
l’arquitecte municipal de data 18/06/2018 i de la prefectura de servei de data 22/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-816, de data 27/06/2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a V. F. R., llicència municipal per a la senyalització d’entrada i sortida
de vehicles (guals) de tres metres, per entrada i sortida d’un vehicle, al carrer de Santiago
Rusiñol, núm. 55, de Vila-seca (referència cadastral 3830407CF4533B0001XI).
SEGON. Donar conformitat i acceptar l’autoliquidació presentada i ingressada per un
import de 74,70.-€, amb núm. 802.964, d’acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del
Pressupost d’Ingressos.
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TERCER. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.

B) LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA SENYALITZACIÓ D’ENTRADA I SORTIDA DE
VEHICLES (GUAL) AL C/ DE SANT JORDI, NÚM. 18, DE VILA-SECA, A M. D.C. H. M.
Vist l’expedient núm. 428/2018, tramitat a instància de M. C. H. M., sol·licitant llicència
municipal per a la senyalització d’entrada i sortida de vehicles (guals) al carrer de Sant
Jordi, núm. 18, de Vila-seca.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 09/06/2018, de
l’arquitecte municipal de data 20/06/2018 i de la prefectura de servei de data 22/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-815, de data 27/06/2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a M. C. H. M., llicència municipal per a la senyalització d’entrada i
sortida de vehicles (guals) de tres metres, per entrada i sortida de dos vehicles, al carrer
de Sant Jordi, núm. 18, de Vila-seca (referència cadastral 4129815CF4542G0011IQ).
SEGON. Donar conformitat i acceptar l’autoliquidació presentada i ingressada per un
import de 74,70.-€, amb núm. 802.815, d’acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del
Pressupost d’Ingressos.
TERCER. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
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C) LLICÈNCIA CANVI DE TITULAR DEL GUAL AMB PLACA NÚM. 2327, SITUAT AL C/
DE L’ESTRELLA, NÚM. 26, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM ANTERIOR
TITULAR J. M. M. P., A J. M. C.
Vist l’expedient núm. 501/2018, tramitat a instància de J.M.C., sol·licitant llicència
municipal pel canvi de titular del gual amb placa núm. 2327, situat al carrer de l’Estrella,
núm. 26, de Vila-seca, per entrada i sortida de dos vehicles, del qual consta com anterior
titular J.M.M.P.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 13/06/2018, de
l’arquitecte municipal de data 20/06/2018 i de la prefectura del servei de data 22/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-817, de data 27/06/2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a J. M. C., llicència municipal pel canvi de titular del gual amb placa
núm. 2327, situat al carrer de l’Estrella, núm. 26, de Vila-seca (referència cadastral
4224622CF4542C0001LR), de tres metres, per entrada i sortida de dos vehicles, del qual
consta com anterior titular J.M.M.P., per import de €33,90, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
D) LLICÈNCIA CANVI DE TITULAR DEL GUAL AMB PLACA NÚM. 1717, SITUAT AL C/
DE L’HORT, NÚM. 26, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM ANTERIOR TITULAR
A. A. N. A M. D. A. G.
Vist l’escrit presentat per M. D. A. G. sol·licitant llicència municipal pel canvi de titular del
gual amb placa núm. 1717, situat al carrer de l’Hort, núm. 26, de Vila-seca, per entrada i
sortida d’un vehicle, del qual consta com anterior titular A. A. N. amb DNI núm. 11318621E.
16

Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 13/06/2018, de
l’arquitecte municipal de data 21/06/2018 i de la prefectura del servei de data 22/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-818, de data 27/06/2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a M. D. A. G., llicència municipal pel canvi de titular del gual amb
placa núm. 1717, situat al carrer de l’Hort, núm. 26, de Vila-seca (referència cadastral
4529813CF4543B0001BS), de tres metres, per entrada i sortida d’un vehicle, del qual
consta com anterior titular A. A. N. per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
E) LLICÈNCIA PEL CANVI DE TITULAR DEL GUAL AMB PLACA NÚM. 2187, SITUAT
AL C/ DE L’ONZE DE SETEMBRE, NÚM. 1, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA
COM ANTERIOR TITULAR J. R. C., A D. S. B..
Vist l’expedient núm. 503/2018, tramitat a instància de D. S.B., sol·licitant llicència
municipal pel canvi de titular del gual amb placa núm. 2187, situat al carrer de l’Onze de
Setembre, núm. 1, de Vila-seca, per entrada i sortida d’un vehicle, del qual consta com
anterior titular J. R. C.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 13/06/2018, de
l’arquitecte municipal de data 20/06/2018 i de la prefectura del servei de data
22/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-819, de data 27/06/2018.
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
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Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com 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. Concedir a D. S. B., llicència municipal pel canvi de titular del gual amb placa
núm. 2187, situat al carrer de l’Onze de Setembre, núm. 1, de Vila-seca (referència
cadastral 3928508CF4532H0014LO), de tres metres, per entrada i sortida d’un vehicle,
del qual consta com anterior titular J. R. C., per import de €44,70, a l’aplicació
pressupostària 50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria,
als efectes oportuns.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR DE BAIXA UNA PARADA DEL MERCAT
D’ENCANTS DE LA PINEDA.
Vist l’escrit presentat per L. M. C., sol·licitant donar de baixa la parada núm. 151A, del
mercat d’encants de la Pineda, de la qual consta com a titular.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 15/06/2018 i de la
prefectura del servei de data 15/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-753, de data 21/06/2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar de baixa al padró corresponent la parada núm. 151A, del mercat
d’encants de la Pineda, de la qual consta com a titular L. M. C., per import de €501,00, a
l’aplicació pressupostària 51001.43130.33901 del Pressupost d’Ingressos, així com
anul·lar el rebut corresponent a l’any 2018.
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SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Tresoreria, als efectes oportuns.

4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONTRACTE MENOR D’UN SERVEI DE
CÀTERING PER LA JORNADA DE LA GALA FLORS D’HONOR (VILES FLORIDES).
Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor del servei d’àpats (càtering) per la
Jornada de la Gala Flors d’Honor del 5 d’octubre de 2018 ( Viles Florides). El servei a
prestar consisteix en:
-

Lot 1: esmorzar per a 120 persones
Lot 2: refrigeri matinal per a 180 persones
Lot 3: Aperitiu final de la Gala Flors d’Honor 2018 per a 500 persones

Atès que per les seves característiques, aquest contracte de servei es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposa l’article 118 de la LCSP. Així mateix, d’acord amb el que
estableix el mateix article, en el contracte menor, la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries, i en el cas de contracte d’obres, s’haurà d’afegir el pressupost
de les mateixes.
Atès que l’empresari proposat compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació
professional necessària per a la dita contractació.
Atès que amb aquesta contractació no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les normes generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, i que el contractista no ha subscrit altres contractes menors
amb prestacions equivalents en l’exercici, que globalment superin els límits establerts per
als contractes menors.
Vist l’informe de la prefectura del servei de 22 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-833* emès per la Intervenció General en data 29 de
juny de 2018 on s’indica que existeix crèdit suficient amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50401.17100.22606 presa de raó en compatibilitat AD-17186.
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:
19

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor del servei d’àpats (càtering) per la
Jornada de la Gala Flors d’Honor del 5 d’octubre de 2018 (Viles Florides 2018) al municipi
de Vila-seca i per tant, aprovar la despesa de 15.248,20 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50401.17100.22606 AD-17186 del pressupost municipal.
SEGON.- Adjudicar a Insagra Uno SL amb NIF/CIF B-43.069.889, el contracte menor de
servei de servei d’àpats (càtering) per la Jornada de la Gala Flors d’Honor del 5 d’octubre
de 2018 (Viles Florides 2018), per un import de 13.862,00 €, més 1.386,20 € en concepte
del 10% d’IVA, la qual cosa fa un total de 15.248,20 € (IVA inclòs).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS DEL MUNICIPI.
A) SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL VILA-SECANA DELS MOTORS ANTICS.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Cultural Vila-secana dels Motors
Antics (G43791664) 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 20 d’abril de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-829 emès per la Intervenció General en data 28 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
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 Cultural Vilasecana dels Motors Antics de Vila-seca, amb NIF G43791664 per import de 2.900,00.-€
destinada a finançar les activitats de dita entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
48000 40501 33413 (Associació Cultural Vila-secana dels Motors Antics) AD_201800017170 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.
B) SUBVENCIÓ I LA BESTRETA DEL 75% A L’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA I
GRALLERS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació Colla Gegantera i Grallers 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 d’abril de 2018.
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Vist l’informe favorable núm. 12-2018-812 emès per la Intervenció General en data 27 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
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 Colla Gegantera i
Grallers de Vila-seca, amb NIF G43351121 per import de 7.300,00.-€ destinada a
finançar les activitats de dita entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 48000 40501
33402 (Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca) AD_201800017079 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 Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una bestreta del
75% per un import de 5.475.00.-€ d’aquesta subvenció, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 48000 40501 33402 (Associació Colla Gegantera i Grallers
de Vila-seca)
O_201800017080 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 Colla
Gegantera i Grallers 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.
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C) SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP DE DONES DE LA PINEDA
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda, on
demana 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 15 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-822* emès per la Intervenció General en data 28
den 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
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 Cultural Grup de Dones de
la Pineda, amb NIF G43440635 per import de 1.500,00 € destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40401 23101 AD
17164 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
23

subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Grup de Dones de la Pineda.
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.

D) SUBVENCIÓ AL CASAL DE LA DONA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Casal de la Dona 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 2 de maig de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-823* emès per la Intervenció General en data 28 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
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 Casal de la Dona de Vila-seca,
amb NIF G43966530 per import de 1.500,00 € destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40401 23102 AD 17165 del
vigent pressupost municipal.
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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. 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 al Casal de la Dona de 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.

E) SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA PINEDA
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda, on
demana subvenció 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 15 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-827* emès per la Intervenció General en data 28 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 concessió d’una subvenció a l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de la Pineda, amb NIF G43510536 per import de 2.000,00 € destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23103 AD
17169 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 de Jubilats i Pensionistes de la Pineda.
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 Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
F) SUBVENCIÓ A LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE
TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i Terres de l’Ebre, on demana subvenció per afrontar les despeses del seu
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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 15 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-826* emès per la Intervenció General en data 28 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
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 Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre, amb NIF G43386747 per import de 1.500,00
€ destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la
partida 48000 40301 23101 AD 17168 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.
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CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i Terres de l’Ebre.
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.

G) SUBVENCIÓ A ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS SOCIALS PER VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació de Voluntaris per 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 15 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-825* emès per la Intervenció General en data 28
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
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 Associació de Voluntaris per
Vila-seca, amb NIF G55572960 per import de 2.500,00 € destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23105 AD
17167 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
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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 Associació de Voluntaris Socials per 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.

H) SUBVENCIÓ A ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOCIATHLON
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOCIATHLON, 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 18 de juny de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-824* emès per la Intervenció General en data
28 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura de data 2 de juliol, que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
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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 concessió d’una subvenció a l’entitat ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA
SOCIATHLON, amb NIF G55638217 per import de 1.000,00 € destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23118 AD
17166 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 Solidària Sociathlon.
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.
6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
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No n’hi ha.
7è. 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

31

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2018.07.17 11:27:47 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

