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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 de juliol de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.15 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, que presideix
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, que actua de secretària
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

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 23 DE
JULIOL DE 2018.
Es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 23 de juliol de 2018, que
és aprovada per unanimitat.

2n. DESPATX D’OFICI.
No n’hi ha.

3r. ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A PROGAT
VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Progat 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 del gestor del servei de data 19 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.
Vist l’informe de control intern 12-2018-911 de data 23 de juliol de 2018 amb observació,
favorable.
Vist l’informe complementari del cap de serveis generals de data 24 de juliol de 2018.
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. Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Progat Vila-seca, amb NIF
G43971480 per import de 2.500 € destinada a finançar les activitats i el funcionament de
dita entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 50501 31100 48000 (Progat Vila-seca) del
vigent pressupost i corresponent al pressupost municipal vigent fase AD 201800018252.
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. Els 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 Progat Vila-seca.
SISÈ. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.

4t. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ A LA SOCIETAT EL FÈNIX.
En data 19 de gener de 2018 per sessió plenària de l’ajuntament de Vila-seca ha estat
aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2018.
A l’Estat de Despeses del pressupost de l’any 2018, hi figura l’aplicació pressupostària
48000 40501 33411 on hi figura consignada una subvenció a nom del beneficiari
Associació Societat El Fènix (NIF: G43033836) de Vila-seca amb una dotació
pressupostària per import de 1.300,00.-€.
Atès que en data 26 de febrer la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca ha
aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per l’exercici 2018, redactat de conformitat amb
allò que disposa l’article 8.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre General de
Subvencions, i l’article 12 del reglament de la llei 38/2003, aprovat pel RD887/2006, de 21
de juliol.
En data 03 d’abril de 2018 l’entitat Associació Societat El Fènix de Vila-seca sol·licita la
concessió directa d’una subvenció per a l’organització i realització de l’activitat i
funcionament ordinari de l’entitat a càrrec del pressupost municipal de l’exercici 2018,.
Mitjançant providència de l’Alcaldia del dia 25 de juny s’ha instruït expedient núm.
44.13/2018 per a la tramitació de l’expedient i aprovació de la concessió de la subvenció.
Revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud de subvenció, es
detecta que no s’ajusta d’acord amb allò que estableix la llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions en el seu article 14.1.e Obligacions dels beneficiaris.
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De conformitat amb l’article 23.5 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions, en data 27 de juny de 2018 es requereix al sol·licitant: ASSOCIACIÓ
SOCIETAT EL FÈNIX DE VILA-SECA amb NIF G43033836, perquè, en el termini
improrrogable de deu dies hàbils a partir de la recepció d’aquest requeriment, s’esmenin
les observacions manifestades, amb advertiment de desistiment per part seva.
Mentrestant l’expedient de subvenció núm. 44.13/2018 resta suspès de tramitació.
Atès que transcorregut el termini legalment establert no s’han presentat les al·legacions
corresponent a l’expedient i atès que l’article 68 de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en concordança amb l’article 23.5
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, conforme els quals, en
cas que la persona interessada no presenti la documentació requerida per a esmenar els
defectes de la seva sol·licitud inicial, es considerarà que desisteix de la seva petició.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 de juliol de 2018.
Vist l’informe de control financer permanent núm. 12-20128-931 emès per la Intervenció
General en data 25 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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar, el desistiment de la sol·licitud de subvenció a la Societat el Fènix de
Vila-seca per l’any 2018, atès que no han presentat la documentació requerida al
compliment de les obligacions tributàries.
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació Societat Recreativa El Fènix de Vila-seca i
a la Intervenció Municipal de Fons.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
Aquest assumpte es retira per a un millor estudi.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DENEGACIÓ DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A
LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
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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.
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 pagament de l’empresa INDISA SERVEIS S.L amb NIF A55530307
presentada en data 1 de desembre de 2017, empresa que ha sol·licitat el pagament
parcial dels incentius concedits per a la contractació per un període de 6 mesos de
persones aturades que hagin participat en un Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament
de Vila-seca en els darrers tres anys, mitjançant la Borsa de Treball Municipal, dins del
marc del Programa Impuls l’Ocupació 2017, per un import de 3.000 euros.
Atès que l’empresa INDISA SERVEIS S.L amb NIF A55530307 té aprovada per Junta de
Govern Local de data 12 de setembre per un import de 3.000€ corresponent a la
contractació d’un treballador amb un contracte de 6 mesos.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 4 de juny de
2018, on es verifica que l’empresa Indisa Serveis SL amb NIF. A55530307 no compleix
els requisits establerts a l’Article 5.2 de les bases reguladores per a la concessió
d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació de
l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017, on estableix que “Les
empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”, degut a
que l’empresa té deutes amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de juliol de 2018.
Vist l’informe de fiscalització desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018784 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 en
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:
5

PRIMER. Denegar el pagament de l’incentiu a l’empresa INDISA SERVEIS S.L amb NIF
A55530307, per un import de 3.000 euros en relació a la contractació d’un treballador
aturat que va participar en un Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca en
els darrers tres anys, amb un contracte de 6 mesos a càrrec de la partida pressupostària
40201.24100.47000 i Operació: AD/201800016915.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa INDISA SERVEIS S.L.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT
CÀRITAS DIOCESANA DE TARRAGONA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Càritas Diocesana de Tarragona, 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 9 de juliol de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-898* emès per la Intervenció General en data 19 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 de 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 Càritas Diocesana de
Tarragona, amb NIF R4300214F per import de 1.500,00 € destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a la partida 48000 40301 23116 AD
18174 que indiqui la Intervenció General 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.
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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 Càritas Diocesana de Tarragona.
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.
5è. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PUNTUAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I AQUOPOLIS COSTA DAURADA.
AQUOPOLIS COSTA DAURADA es troba ubicada al Municipi de Vila-seca i des de la
seva implantació ha mantingut relacions de col·laboració amb l’Ajuntament i mitjançant
aquest, AQUÒPOLIS COSTA DAURADA han cercat un sistema per oferir als veïns que
pertanyen a alguna entitat, l’accés les instal·lacions del parc Aquopolis de la Pineda, en
unes millors condicions econòmiques.
L’empresa AQUÒPOLIS COSTA DAURADA facilitarà entrades als veïns del Municipi que
pertanyin a alguna entitat, per accedir al parc Aquopolis de La Pineda, amb els següents
preus i sense cap cost econòmic per l’Ajuntament:
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TIPUS D’ENTRADA
Accés al parc adults
Accés al parc nens
Demostració dofins nocturna adult
Demostració dofins nocturna nen

TARIFES 2018
32,85 €
24,60 €
15 €
15 €

TARIFA ENTITATS
24,64 €
18,45 €
15 €
15 €

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 31 de maig de 2018.
Vista la diligència de requeriment 2018-640 i l’informe complementari del servei de data 5
de juliol de 2018 en què es manifesta la conformitat amb les observacions efectuades per
part de la Intervenció, procedint a complimentar cadascuna.
Atès l’informe de control intern 12-2018-893 de la Intervenció de data 23 de juliol de 2018.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig, en què s’’aproven les tarifes
màximes aplicables per accedir al parc Aquopolis Costa Daurada, durant la temporada
2018.
Atès l’acord puntual que consta a l’expedient que té per objectiu reforçar la col·laboració
entre l’Ajuntament de Vila-seca i AQUOPOLIS COSTA DAURADA.
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 de la Regidoria de Relacions
Ciutadanes, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el nou acord puntual de col·laboració, entre l’Ajuntament de Vila-seca i
l’empresa AQUOPOLIS COSTA DAURADA, per facilitar entrades, als veïns del Municipi,
pertanyents a alguna entitat, per accedir al parc Aquopolis de la Pineda amb els següents
preus:
TIPUS D’ENTRADA
Accés al parc adults
Accés al parc nens
Demostració dofins nocturna adult
Demostració dofins nocturna nen

TARIFES 2018
32,85 €
24,60 €
15 €
15 €

TARIFA ENTITATS
24,64 €
18,45 €
15 €
15 €
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SEGON. Aprovar la present proposta sense cost econòmic ni afectació pressupostària, i
la vigència de l’acord puntual de col·laboració per un termini anual, amb efectes 31 de
juliol de 2018 i fins al 30 de juliol de 2019.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració i de tots
aquells documents necessaris per a la seva formalització.

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 general accidental

El president accidental

Montserrat Masdeu Bultó

F. Xavier Farriol Roigés
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