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

DATA:
LLOC:
HORARI:

16 de juliol de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.30 hores

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

Presideix la sessió el 1r tinent d’alcalde Sr. F. Xavier Farriol Roigés, fins la incorporació
de l’alcalde president en el punt 4.3.

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 9 DE
JULIOL DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 9 de juliol de 2018, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA LIQUIDACIÓ PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
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Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 14-06-2004, es va concedir a
ENAGAS TRANSPORTES SAU, amb NIF A-86484334, llicència municipal núm. 380/00,
pel desdoblament del gasoducte Arbós Tivissa, del gasoducte Barcelona-ValènciaVascongadas al seu pas per Vila-seca.
Atès l’informe emès per l’inspector de data 20-03-2007, en que es posa de manifest
l’ocupació del subsòl de diversos camins municipals, per un total de 49 metres, i d’acord
amb la categorització dels camins municipals a efectes de les ordenances fiscals com a
primera categoria (85€/m2).
D’acord amb l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals i segons l’annex 7 de l‘Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic,
que fa referència a les ocupacions de via pública del sòl, vol o subsòl.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21-06-2018
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-828 de la Intervenció General de 28-06-2018.
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 atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 803408 corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic de l’exercici 2018, per import de 4.165€, a
l’aplicació pressupostària 50601.43900.33902 (Operació DR-201800016597).
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a la Tresoreria.
TERCER.- Notificar el present acord a ENAGAS TRANSPORTE SAU, junt amb la liquidació
corresponent, amb l’advertiment de que el venciment del període de pagament voluntari
sense que aquest es produeixi determina l’inici del període executiu amb l’exigència dels
recàrrecs establerts a l’article 28 de la Llei General Tributària.
2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ PER LA TAXA D’UNA LLICÈNCIA
D’OBERTURA.
Vista la documentació presentada per l’empresa ICE VENTURA ALONSO SL, amb NIF
B55612634 ( Registre d’entrada núm. 3823, de 17-05-18) en el qual demana un canvi no
substancial d’activitat de fabricació i emmagatzematge de glaçons de gel al c. Mas de l’Abat
núm. 130-f del Polígon Industrial L’Alba, de Vila-seca.

2

D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 12, de la taxa per llicència d’obertura d’establiments,
en data 29-06-2018 es va realitzar una Autoliquidació núm. 802495, d’import 2.197,50€, que
corresponen 1.697,50 a la taxa per llicència d’obertura i 500 € de la taxa d’expedició de
documents administratius, d’acord amb l’informe emès pel Consell Comarcal del
Tarragonès.
Atès que ha finalitzat el termini de pagament en voluntària i que aquesta Autoliquidació
encara es troba pendent de pagament, cal aprovar la liquidació per tal d’emetre els nous
terminis en voluntària, d’acord amb l’article 62 de la Llei 58/2003, General Tributària.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21-06-2018.
Vist l’Informe de Control Intern 12-2018-842 de data 03-07-2018 i l’informe complementari
del gestor de la Àrea d’Activitats de 04-07-2018 s’ha esmenat l’errada aritmètica de
l’informe del gestor.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 802495, per import de 2.197,50€ a nom de ICE
VENTURA ALONSO SL, desglossat de la següent manera:
a) 1.697,50€ a l’aplicació pressupostària 50901.43300.32901 (operació DR201800017003).
b) 500€ a l’aplicació pressupostària 20201.93100.32500 (operació DR-201800017004).
SEGON.- Notificar aquest acord a la Tresoreria i la Intervenció municipal de fons.
TERCER.- Notificar el present acord a ICE VENTURA ALONSO SL, junt amb la liquidació
corresponent, amb l’advertiment de que el venciment del període de pagament voluntari
sense que aquest es produeixi determina l’inici del període executiu amb l’exigència dels
recàrrecs establerts a l’article 28 de la Llei General Tributària.
3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA
URBANA DEL CARRER SANT JORDI DE VILA-SECA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 30 de desembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte de les
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obres de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i
millora urbana del carrer Sant Jordi de Vila-seca, mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de
criteris d’adjudicació.
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TECNOFIRMES

36

5

TRADE INFRA.

31

2

AGROVIAL

28

4

SOREA

17,5

6

JAEN-VALLES

20

7

MAENJU

17

1

JIMARAN

31

264.280,00 €
305.676,37 €
284.731,84 €
304.724,11 €
321.350,11 €
319.928,51 €
356.163,92 €

SUMA TOTAL

AMPLIACIO
PUNT
GARANTIA

VALORACIO
PUNTS
ECONOMICA

IMPORT ECNOMIC

PUNTS TÈCNICS

LICITADOR

NUM.OFERTA

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:

49,41

2,08

87,49

46,33

2,5

79,83

48,22

2

78,22

46,44

5

68,94

44,05

2,5

66,55

44,31

5

66,31

28,65

2

61,65

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de juny de 2018.
Vist l’informe de Control Intern favorable amb objeccions núm. 12-2018-838* de data 2
de juliol 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 TECNOFIRMES SA amb NIF núm. A 85058618 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,
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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 TECNOFIRMES, SA amb NIF A85058618, el contracte
de les obres de renovació de la xarxa de residuals, creació xarxa de pluvials i millora
urbana del carrer Sant Jordi, 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 264.280,00 € (sense IVA),
55.498,80 € en concepte d’IVA que fan un total de 319.778,80 € (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 30701.15320.61901 del pressupost municipal, corresponent a la
Fase “D” de la despesa, número d’operació D-201800017213.
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 13.214,00 €, 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. 802801 i notificar la present resolució a
l’empresa TECNOFIRMES amb NIF núm. A 85058618 , referent a l’anunci de licitació del
BOPT ( núm. 18, de data 25/01/2018) per import de 332,91€.
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.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 3 DE LES OBRES COMPRESES AL PROJECTE
DE RENOVACIÓ XARXA RESIDUAL, XARXA DE PLUVIALS I MILLORA URBANA DEL
CARRER JOAQUIM SERRA, AL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
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3.3 ASSUMPTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
ORDRE D’EXECUCIÓ DE L’EXPEDIENT 306/2018 PER L’ARRANJAMENT DE LES
CANTONADES DELS CANTELLS DE FAÇANA DEL C. VIC, NÚM. 6 DE VILA-SECA.
Atès que de l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal, de data 21 de juny es
desprèn que arran de la visita d’inspecció realitzada a l’edifici del carrer Vic, núm. 6 de
Vila-seca, s’han realitzat els treballs d’eliminació del perill de despreniments d’elements
de la façana.
Atès que a la resolució d’inici de l’expedient se li atorga un termini màxim de 10 dies per
indicar mitjançant informe tècnic signat per tècnic competent, quines seran les mesures
preventives i correctives que es duran a terme per solucionar les patologies observades i
el termini en el qual es duran a terme, que no podrà ser superior a 1 mes.
Atès que les mesures adoptades per eliminar el perill han estat dutes a terme per un
industrial sense la supervisió d’un tècnic.
Per resolució de l’Alcaldia de data 19 d’abril de 2018, es va iniciar l’expedient
administratiu per exigir a la Comunitat de Propietaris del carrer Vic, núm. 6, de Vila-seca,
el compliment dels treballs que es detallen en l’informe tècnic.
En aquella mateixa Resolució es va concedir a la propietat un termini d’audiència de 10
dies per examinar l’expedient i presentar al.legacions, i en data 25 d’abril de 2018,
l’Administrador de la Comunitat de Propietaris, CAMPHER, presenta al Registre General
d’Entrades d’aquest Ajuntament, RE 2018003259 escrit comunicant que s’han retirat les
parts de façana amb perill de despreniment i estan demanant pressupostos per contractar
els treballs d’arranjament integral, així com els documents tècnics adients.
Vist l’informe de Control Intern 12-2018-841 de la Intervenció General, de data 2 de juliol
de 2018.
Vist l’informe complementari del Gestor del Servei de 10 de juliol de 2018.
FONAMENTS DE DRET
a) Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU)
b) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU)
c) Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
d) Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística.
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D’acord amb els articles 77.2 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística,
decret 64/2014, de 13 maig, article 53.1 u) de la Llei municipal aprovada pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
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:
R E S O L C:
PRIMER. Ordenar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Vic, núm.6 , de Vilaseca, amb CIF H 43209311 i adreça a CAMPHER, Avda. Alcalde Pere Molas, núm. 1214, local 3, de Vila-seca, que en un termini d’un mes procedeixi a realitzar les actuacions
següents:
•

•

Haurà d’aportar un certificat de tècnic competent que justifiqui que les mesures
adoptades són suficients per garantir l’estabilitat dels elements constructius i
que no suposen perill de despreniment ni afecten la seguretat de les persones.
Haurà de comunicar el termini màxim en el qual es portaran a terme les obres
pendents.

SEGON. Advertir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici del carrer Vic, núm.6 , de Vilaseca, amb CIF H 43209311, que en cas d’incompliment injustificat d’aquesta ordre
d’execució, una vegada transcorregut el termini concedit per executar-les, l’Ajuntament
pot procedir a la imposició de quantes multes coercitives resultin necessàries per fer
efectiu el compliment del que s’ha ordenat, l’import de les quals pot arribar fins als 3.000
euros.
TERCER. Fer constar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva notificació.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REASSIGNACIÓ DE FUNCIONS ADDICIONALS A
UNA FUNCIONÀRIA DE L’AREA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
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En data 23/04/2018, la Junta de Govern Local va acordar l’encomana provisional de
tasques, a les funcionàries L. L. L. (àrea de Benestar Social) i E. R. T. (àrea de Formació i
Ocupació), amb motiu de la baixa laboral del Sr. D. C. R. i fins a la reincorporació
d’aquest al seu lloc de treball, així com la retribució corresponent mitjançant el
complement de productivitat estimat als efectes.
Des del passat dia 1 de maig de 2018, la Sra. Erica Rios es troba en situació
d’excedència voluntària del seu lloc de treball dins l’àrea de Formació i Ocupació, sense
que aquest lloc hagi estat cobert per altre personal fins al dia d’avui.
En data 20/06/2018 la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització laboral,
comunica la necessitat de reassignar a la Sra. M. A. A., Agent d’Ocupació i
Desenvolupament local (ID 86) les funcions encarregades inicialment a la Sra. Erica Rios,
amb efectes de primers de juny de 2018, així com el reconeixement d’una retribució
complementària igual a l’assignada anteriorment per a aquestes mateixes funcions.
Atès l’informe jurídic favorable sobre la idoneïtat de la proposta, la legislació aplicable i el
procediment a seguir per al reconeixement mitjançant validació dels actes pel que fa al
seu inici, així com l’import destinat a retribuir l’especial rendiment, interès i iniciativa
manifestats, equivalent al que es va assignar inicialment a la sra. E. R., el qual disposa de
crèdit adequat i suficient al pressupost vigent, amb motiu de la modificació de crèdit
6/2018.
L’article 52 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques determina la possibilitat que la falta de reconeixement
exprés de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant
l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21-6-2018.
Vist l’informe de Fiscalització prèvia favorable núm. 837/2018 emès per la Intervenció
General en data 02/07/2018.
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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Validar l’encomana provisional de tasques, a la funcionària Sra. M. A. A., per
les funcions addicionals requerides causades per la baixa laboral del Sr. D. C. R., que
compartiran i comptabilitzaran amb la seva responsabilitat actual, amb efectes de l’1 de
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juny de 2018, fins que es produeixi l’alta facultativa del Sr. D. C. R. i la reincorporació
efectiva al seu lloc de treball.
SEGON. Aprovar la retribució d’aquestes funcions addicionals mitjançant l’assignació
d’un complement de productivitat a la funcionària.
Aquestes retribucions es faran efectives a la nòmina mensual fins que es produeixi l’alta
facultativa del Sr. D. C. R., i en cas d’excedir la previsió pressupostària efectuada fins a
juliol de 2018, caldrà procedir prèviament a l’ajust pressupostari oportú.
TERCER. Finalitzada l’assignació temporal de funcions, la funcionària afectada reprendrà
i exercirà amb plenitud d’efectes les funcions pròpies del lloc de treball propi.
QUART. Notificar aquesta resolució a RRHH, a la Intervenció Municipal de Fons, a la
funcionària i a la regidoria de Benestar Social i Polítiques de Igualtat.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS EN
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA.
En data 17 d’octubre de 2016, la Junta de Govern Local va imposar al Sr. F. A. S. tres
multes per la comissió d’una infracció molt greu (4.500,05 Euros), greu (1.001,00 Euros) i
lleu ( 300,00 Euros) del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques
regulador de l’adjudicació de l’explotació dels serveis i ocupacions temporals en les
platges del terme municipal de Vila-seca per un import total de 5.801,05 Euros.
En data 26 d’octubre de 2018 es va abonar mitjançant carta de pagament número 766160
la quantitat de 5.801,05 Euros.
En data 20 de desembre de 2016 el denunciat formula demanda interposant recurs
contenciós-administratiu contra la resolució esmentada.
Consta a l’expedient diligència d’Intervenció acreditant que el Sr. Florencio Ayala no té
deutes pendents amb l’Ajuntament.
Consta a l’expedient carta de pagament número 201700001273 de pagament de la multa
de 5.801,05 Euros
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 3 de maig de 2018
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-840*emès per la Intervenció General en data 2 de
juliol de 2018 on consta anotació de l’operació comptable OPDCER_201800017222,
ADO_201800017223.
Vista la sentència numero 20/2018 de 30 de gener de 2018, per la que s’estima
parcialment el recurs contenciós administratiu i es declara no ajustada a dret la penalitat
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segona per valor de 1.001,00 Euros i que la penalitat que procedeix imposar per la
primera infracció és de 3.001 Euros, confirmant la resta de la resolució administrativa.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Autoritzar la devolució de 2.500,05 Euros en compliment de la sentència
20/2018, de 30 de gener de 2018 amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
51001-17210-39190
(operació
comptable
OPDCER_201800017222,
ADO_201800017223)
SEGON.- Autoritzar el pagament de l’import de 123,03 Euros en concepte d’interessos
de demora amb càrrec a la següent aplicació pressupostària 51001-17210-35200.
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

En aquest punt de l’ordre del dia, s’incorpora l’alcalde president, Sr. Josep Poblet i Tous.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVALIDAR LA DESPESA CORRESPONENT AL
SUBMINISTRAMENT PER LA COMPRA DE VESTUARI D’ESTIU PELS
ORDENANCES I CONSERGE DEL MERCAT MUNICIPAL.
Atesa l’existència de la factura pendent núm. 88048, presentada per TERSE 1961 S.L.U.
amb CIF B59936286, corresponent al subministrament de vestuari d’estiu pels
ordenances i conserge mercat municipal.
Atès allò que estableix la Base 15 d’execució del pressupost que en cas de despeses
petites, que superin els 1.000 € (IVA inclòs), a més de la Retenció de crèdit prevista, serà
necessari l’acord de l’òrgan competent aprovant la proposta de la despesa.
Atès s’ha realitzat la compra de vestuari d’estiu pels ordenances i conserge del mercat
municipal, i ha estat facturat en data 31/5/2018 núm. Factura 88048 i la data de
l’autorització comptable és del dia 12/06/2018, degut a un descuit del Gestor de Serveis
(Serveis Logístics Municipals) 50403 pel qual es va incomplir la normativa de fiscalització
de factures, segons la incidència R022 Incidència Tramitació Factura, segons diligència
d’intervenció DI 48-18 de 14/06/2018.
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Atès allò que estableix la Base 18 d’execució del pressupost d’aprovació d’actes de
conversió i convalidació administrativa.
Atès, tanmateix que els actes de conversió i convalidació administrativa recollits a la llei
39/2015 només podran comportar un reconeixement de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària que doni origen a la despesa i que aquesta no suposa limitació per
l’execució de les restants obligacions en curs en el cas de que no derivi d’una reparació
d’urgència.
Atenent que l’article 52 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques determina la possibilitat que la falta de reconeixement exprés
de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-834 emès per
la Intervenció General en data 29 de maig de 2018, la diligencia d’intervenció 48/18, de
14 de juny de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18/06/2018.
Vist l’informe justificatiu a 9/07/18 en que es dóna compliment a cadascuna de les
manifestacions efectuades per la intervenció en l’informe de fiscalització 12-2018-834 i
diligència 48/18.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Aprovar la convalidació de la despesa corresponent a la compra de
vestuari d’estiu pels ordenances i conserge mercat municipal.
SEGON.Validar la factura numero 88048 de data 31/5/2018 de l’empresa TERSE
1961S.L.U. amb CIF B59936286, per import de 850,00 € més 178,50 € I.V.A. amb un
import total de 1.028,50 € per la compra de vestuari d’estiu pels ordenances i conserge
mercat municipal.
TERCER.- Validar la despesa a càrrec de la partida 50403.92000.22104 (ADO 17191)
del pressupost de l’any 2018.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal i TERSE 1961 S.L.U. .
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5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA DELS OBRERS.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS DEL MUNICIPI.

A) Vista la sol·licitud presentada per l´entitat Fundació Abadia de Montserrat on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar
l´exercici 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 de març de 2018.
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial núm. 2018-401 de data 24 d’abril de 2018
i l’informe complementari del servei de data 9 de maig de 2018, que manifesta la seva
conformitat amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a
complimentar cadascuna d’elles.
Vista la diligència de requeriment núm. 2018-484 de data 9 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei de data 6 de juny de 2018, que manifesta la seva conformitat
amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a complimentar
cadascuna d’elles.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-689 de data 18 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
Relacions Ciutadanes, 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 Fundació Abadia de
Montserrat, amb NIF G61433934 per import de 3.000,00.-€ destinada a finançar les
despeses de funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida
40901.92406.48000 i operació AD_201800016069 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´entitat Fundació Abadia de Montserrat, una subvenció per un
import de 3.000,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de
l´exercici 2018.
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´entitat Fundació
Abadia de Montserrat.
SETÉ.- 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.
B) Vista la sol·licitud presentada per l´entitat Cruz Roja Española on demana subvenció
per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar l´exercici 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 3 d´abril de 2018.
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Vista la diligència-informe de fiscalització inicial núm. 2018-400 de data 24 d’abril de 2018
i l’informe complementari del servei de data 8 de maig de 2018, que manifesta la seva
conformitat amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a
complimentar cadascuna d’elles.
Vista la diligència de requeriment núm. 2018-494 de data 11 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei de data 6 de juny de 2018, que manifesta la seva conformitat
amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a complimentar
cadascuna d’elles.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-693 de data 18 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´entitat Cruz Roja Española, amb NIF
Q2866001G per import de 1.000,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida 40701.23104.48000 i
operació AD_ 201800016072 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´entitat Cruz roja Española, una subvenció per un import de
1.000,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
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´entitat Cruz roja
Española.
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SETÉ.- 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.
C) Vista la sol·licitud presentada per l´entitat Grup Folkloric Virgen del Rocio on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar
l´exercici 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 02 de març de 2018.
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial núm. 2018-402 de data 24 d’abril de 2018
i l’informe complementari del servei de data 28 de maig de 2018, que manifesta la seva
conformitat amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a
complimentar cadascuna d’elles.
Vista la diligència de requeriment núm. 2018-484 de data 9 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei de data 6 de juny de 2018, que manifesta la seva conformitat
amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a complimentar
cadascuna d’elles.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-686 de data 15 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´entitat Grup Folkloric Virgen del
Rocio, amb NIF G43210186 per import de 1.400,00.-€ destinada a finançar les despeses
de funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida 40901.92407.48000
i operació AD_201800015975 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
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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.- Concedir a l´entitat Grup Folkloric Virgen del Rocio, una subvenció per un
import de 1.400,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de
l´exercici 2018.
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´entitat Grup
Folkloric Virgen del Rocio .
SETÉ.- 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 Hammada, Associació d´amics del Poble
Sahrauí on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les
activitats a realitzar l´exercici 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 3 d´abril de 2018.
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial núm. 2018-385 de data 18 d’abril de 2018
i l’informe complementari del servei de data 8 de maig de 2018, que manifesta la seva
conformitat amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a
complimentar cadascuna d’elles.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-696 de data 18 de juny.
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En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´entitat Hammada, Associació
d´amics del Poble Sahrauí, amb NIF G43852730 per import de 1.000,00.-€ destinada a
finançar les despeses de funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la
partida 40701.23105.48000 AD_201800016075 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´entitat Hammada, Associació d´amics del Poble Sahrauí, una
subvenció per un import de 1.000,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de
l’entitat de l´exercici 2018.
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´entitat Hammada,
Associació d´amics del Poble Sahrauí.
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
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT VILASECA.
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Vista la sol·licitud presentada per l´Institut Vila-seca demana subvenció per afrontar les
despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar l´exercici 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 de març de 2018.
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial núm. 2018-382 de data 18 d’abril de 2018
i l’informe complementari del servei de data 9 de maig de 2018, que manifesta la seva
conformitat amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a
complimentar cadascuna d’elles.
Vista la diligència de requeriment núm. 2018-484 de data 9 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei de data 6 de juny de 2018, que manifesta la seva conformitat
amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a complimentar
cadascuna d’elles.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-690 de data 18 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´Institut Vila-seca, amb NIF
S9300010G
per import de 2.000,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida 40701.23102.48000
AD_201800016070 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.
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QUART.- Concedir a l´Institut Vila-seca, una subvenció per un import de 2.000,00.-€ per a
la realització de les activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
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´Institut Vila-seca.
SETÉ.- 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.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT
RAMON BARBAT I MIRACLE.
Vista la sol·licitud presentada per l´Institut Ramon Barbat i Miracle on demana subvenció
per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar l´exercici 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 09 de març de 2018.
Vista la diligència de requeriment núm. 2018-484 de data 9 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei de data 6 de juny de 2018, que manifesta la seva conformitat
amb les observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a complimentar
cadascuna d’elles.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-684 de data 15 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
19

PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l´Institut Ramon Barbat i Miracle, amb
NIF Q9355022F per import de 2.000,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida 40701.23101.48000 i
operació AD_201800015826 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´Institut Ramon Barbat i Miracle, una subvenció per un import de
2.000,00.-€ per a la realització de les activitats i programes de l’entitat de l´exercici 2018.
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´Institut Ramon
Barbat i Miracle.
SETÉ.- 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.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
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Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa ESPECIALITATS JB S.L amb NIF B43365816 presentada
en data 6 de març de 2018, empresa que ha sol·licitat el pagament dels incentius
concedits per a la contractació per un període de 12 mesos de persones aturades,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal, dins del marc del Programa Impuls l’Ocupació
2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que l’empresa ESPECIALITATS JB S.L amb NIF B43365816 té aprovada per Junta
de Govern Local de data 12 de setembre per un import de 2.000€ corresponent a la
contractació d’un treballadors/res amb un contracte de 12 mesos.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 1 de juny de 2018,
on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les Bases
que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació a la contractació d’un treballador
durant un període de 12 mesos, per un import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 10 de juliol de 2018.
Vist l’informe de fiscalització desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018783 emès per la Intervenció General en data 25 de juny de 2018 i vist l’informe
complementari del servei pel qual es dona compliment a les observacions formulades a
l’esmentat informe de la Intervenció.
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
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament de l’incentiu a l’empresa ESPECIALITATS JB S.L amb
NIF B43365816, per un import de 2.000 euros en relació a la contractació d’un
treballador/a, amb un contracte de 12 mesos a càrrec de la partida pressupostària
40201.24100.47000 i operació: O-201800016905.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa ESPECIALITATS JB S.L.
6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
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Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÓ ANUAL DE L’EXERCICI 2018 DE LA TAXA
PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES.
Vista providència d’alcaldia on es declara la tramitació d’urgència de l’expedient relatiu a
l’aprovació del padró de la Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries donades les
dates previstes de publicació i exposició prèvies a l’inici del període voluntari de
cobrament el dia 27 de juliol.
Vistes les diferents sol·licituds d’exempcions de pagament rebudes durant el primer trimestre
de l’exercici, es tramiten i resolen per la unitat gestora corresponent, la qual emet informe
final on s’identifiquen les que han estat de acceptades i les que han estat denegades,
segons els criteris recollits a la Ordenança Fiscal n.15 reguladora de la mateixa al seu article
cinquè.
Vist l’Informe-proposta IT-25/18, de 10 de juliol, que adjunta el llistat dels rebuts que
formen part d’aquest Padró i la relació d’exempts de pagaments de la taxa de recollida
d’escombraries domiciliaries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 10-07-2018.
Vista l’informe de conformitat núm. 12-2018-872 de la Intervenció General de data 13-072018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Aprovar el padró de la Taxa de recollida d’escombraries domiciliàries de
l’exercici 2018 format per un total de 16.249 rebuts que sumen un total de 1.991.645,50€,
a la partida de pressupostària 50402.16210.30200 segons llistat inclòs a l’informe IT
25/18.
SEGON: Aprovar i concedir l’exempció del pagament de la taxa d’escombraries
domiciliàries en virtut del que estableix la Ordenança Fiscal al seu article 5.A) per motius
de capacitat econòmica segons llistat inclòs a l’informe IT 25/18.
TERCER: Denegar les sol·licituds d’exempcions pel pagament de la taxa d’escombraries
en virtut del que estableix la Ordenança Fiscal al seu article 5.A) per motius de capacitat
econòmica segons llistat inclòs a l’informe IT 25/18.
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QUART: Aprovar i concedir l’exempció del pagament de la taxa d’escombraries
domiciliàries en virtut del que estableix la Ordenança Fiscal al seu article 5.B) per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat segons llistat inclòs a l’informe IT 25/18.
CINQUÈ: Denegar les sol·licituds d’exempcions pel pagament de la taxa d’escombraries
en virtut del que estableix la Ordenança Fiscal al seu article 5.B) per no reunir les
condicions mínimes d’habitabilitat segons llistat inclòs a l’informe IT 25/18.
SISÈ: Publicar l’Edicte al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu
electrònica.
SETÈ: Notificar l’acord a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS a la Intervenció municipal i a la
Tresoreria als efectes oportuns.

7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

La secretària,

l’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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