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

DATA:
LLOC:
HORARI:

22 d’abril de 2015
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 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 Vallvè
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva absència:
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 15 D’ABRIL DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 15 d’abril de 2015, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. P. F. ( R. E. Núm. 83, de 9-01-2015), on demana
l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al carrer
Comte Sicart núm. 66, 2n, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2015, de l’immoble situat al carrer Comte Sicart núm. 66, 2n, per no reunir les condicions
mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. C. R. Z. ( R. E. Núm. 1189, de 27/02/2015), on
demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Mas Calvo núm.6, 4º D, per tenir una perruqueria a la mateixa adreça, per la qual ja
satisfà la taxa d’escombraries de locals.
Atès que el Servei de Rendes i Exaccions, es comprova que l’activitat de perruqueria consta
al padró de locals comercials i se satisfà anualment la corresponent taxa, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliaries de l’exercici
de 2015, de l’habitatge situat al carrer Mas Calvo núm.6, 4º D, per tenir una perruqueria a la
mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. P. F. ( R. E. Núm. 84, de 9-01-2015), on demana
l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al carrer
Comte Sicart núm. 66, baixos, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2015, de l’immoble situat al carrer Comte Sicart núm. 66, baixos, per no reunir les
condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. T. F. G. ( R. E. Núm. 385, de 9-01-2015), on demana
l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al carrer
del Racó núm. 16, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2015, de l’immoble situat al carrer del Racó núm. 16, per no reunir les condicions
mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. H. C. M. ( R. E. Núm. 1128, de 24/02/2015), on
demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Oest núm.3, 2n 1a, per tenir una perruqueria a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà
la taxa d’escombraries de locals.
Atès que el Servei de Rendes i Exaccions, es comprova que l’activitat de perruqueria consta
al padró de locals comercials i se satisfà anualment la corresponent taxa, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliaries de l’exercici
de 2015, de l’habitatge situat al carrer Oest núm.3, 2n 1a, per tenir una perruqueria a la
mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
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F) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. F. C. P. ( R. E. Núm. 687, de 5-02-2015), on demana
l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al carrer
Comte Sicart núm. 12,1º, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2015, de l’immoble situat al carrer Comte Sicart núm. 12,1º, per no reunir les condicions
mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. V. S. ( R. E. Núm. 4348, de 30-06-2014), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Sant Joan núm. 1,1r 1a, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
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d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2015, de l’immoble situat al carrer Sant Joan núm. 1,1r 1a, per no reunir les condicions
mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

H) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2015.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. T. P. ( R. E. Núm. 7614, de 12-12-2014), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Comte Sicart núm. 24, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2015, de l’immoble situat al carrer Comte Sicart núm. 24, per no reunir les condicions
mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA APORTACIÓ ORDINÀRIA AL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA PER A L’EXERCICI DE 2015.
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Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2006,
s’aprovà l’adhesió del municipi al Consorci de transport públic del Camp de Tarragona.
El Consell d’Administració de l’esmentat consorci, en sessió celebrada el passat 20 de
desembre passat, va aprovar mantenir en el pressupost d’ingressos de l’exercici de 2014
el mateix import de les aportacions de les administracions locals que les de 2013.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària de 48.697,02 € corresponent a l’exercici de 2014
al Consorci del transport públic del Camp de Tarragona.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació de 2014, a càrrec de la partida
2014.11.94200.46600 (ADO-6031)
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ATM Camp de Tarragona i a la Intervenció
municipal de fons.
3.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’INFORMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA
GT 2000.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 25/2/15 es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives, Econòmiques i Tècniques que donen caràcter legal al
procediment negociat sense publicitat, convocat per a la contractació dels serveis de
manteniment i gestió del programari de Gestió Econòmica GT-2000 per un període de
dos anys, prorrogables per dos anys més, a partir de la formalització del contracte
administratiu. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Dins del termini hàbil atorgat per a la presentació de proposicions per part de l’únic
empresari convidat, per raó de l’exclusivitat del producte (art. 170.d) TRLCSP), que havia
de finalitzar a les 14,30 hores del dia 6.2.15, s’ha presentat l’oferta de JOSEP TORRAS
CARDONA amb RED 1512 de 9/3/15.
Atès que en el present procediment no s’ha constituït Mesa de Contractació, que per raó
de l’import és potestativa per a l’òrgan de contractació, per aplicació dels articles 117 i
320 del TRLCSP i en relació amb la clàusula 12a del Plec.
Atès que amb data 25-3-2015 el cap de l’àrea de Governació ha dut a terme l’examen, la
qualificació i validesa de la documentació general, tècnica i econòmica i establir la
proposta d’adjudicació d’acord amb l’aplicació dels criteris subjectius i objectius valoratius
establerts en aquesta licitació.
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Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de
clàusules que regula aquesta contractació.
Vistos els anteriors antecedents i examinada la documentació que acompanya l’expedient
de licitació i de conformitat amb l’establert per l’article 151.1 i la Disp. Addic. 2a del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada pel responsable tècnic de l’expedient amb data
25/3/15 en aplicació dels criteris ponderats objectius i subjectius respecte de l’única oferta
formulada en el procediment d’adjudicació dels serveis de manteniment i gestió del
programari de Gestió Econòmica GT-2000.
Quadre resum de la puntuació final obtinguda pel licitador.
Proponent
J. T. C.

a) OFERTA ECONÒMICA
TOTAL

16.800,00 € Sense Iva
2 anualitats

50 PUNTS

Segons la qual l’oferta formulada per J. T. C. 39.328.895-E. s’ajusta, compleix els
requisits i condicions exigits en els plecs contractuals i ha obtingut en conjunt la puntuació
necessària en el procediment negociat de licitació portat a l’efecte, segons aplicació dels
criteris ponderats i objectius, la qual ha ofertat la prestació del servei pel preu de
16.800,00 € (sense IVA), més 3.528,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 20.328 €
(IVA inclòs), pels dos anys de contracte.
SEGON. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar
y requerir a l’interessat, perquè dins dels deu dies hàbils següents a rebre la corresponent
notificació, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i efectuï a constitució de la
garantia definitiva per import del 5% del pressupost d’adjudicació (iva exclòs), equivalent
a 840,00 €, així com que justifiqui la documentació exigida en la clàusula 17ª del Plec
econòmic, administratiu i jurídic.
TERCER. Advertir a J. T. C., que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor.
QUART. Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la Intervenció Municipal, i que es
publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
CINQUÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
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3.4 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN LES
RELACIONS DE FACTURES NÚMS. CONJ-ADO-201500000268, ADO-201500000273,
CONJ-ADO-201500000269, CONJ-ADO-201500000284, ADO-201500000289 I CONJADO-201500000285.
Mitjançant els Decrets de l’Alcaldia de data 9 i 14 d’abril de 2015, s’aproven les relacions de
factures CONJ-ADO-201500000268, per import de 108.533,53 euros; ADO-201500000273,
per import de 163,20 euros; CONJ-ADO-201500000269, per import de 1.815 euros, CONJADO-201500000284, per import de 140.953,55 euros, ADO-201500000289, per import de
108,50 euros i CONJ-ADO-201500000285 per import de 14.266,98 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR EL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA. PART 2.
Vist que mitjançant acord de data 30 de setembre 2013, la Junta de Govern local, va
adjudicar a l’empresa GARCIA RIERA, SL les obres de rehabilitació del Castell de Vilaseca, part 2, per import de 1.299.147,92 € sense IVA, i 272.821,06 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 1.571.968,98 € (IVA inclòs), mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris de valoració, corresponent a l’expedient núm. 301/13.
Vista la clàusula quarta del contracte administratiu, que estableix un termini d’execució de
les obres objecte del contracte de 14 mesos comptats des del dia següent al de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que es va efectuar el dia 9 de
desembre de 2013, i vist l’escrit presentat per part de l’empresa adjudicatària de les obres
GARCIA RIERA, SL en data 23 de gener de 2015 (RE0415) exposant la sol·licitud de
pròrroga per finalitzar les obres compreses a la Memòria complementària de les
esmentades obres, que va ser aprovada en data 30 de juliol de 2014, corresponent a
l’expedient núm. 436/2014.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 3 de març de 2015, confirmant que
la Memòria complementària aprovada donat la quantia i característiques de l’ampliació i
tenint en compte que no concreta cap termini parcial de finalització, per la qual cosa emet
informe favorable a prorrogar el contracte fins el proper 29 de maig de 2015.
Atès que l’article 213 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, preveu que, si el retard
en l’execució de les obres es produeix per motius no imputables al contractista i aquest
ofereix complir els seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia
assenyalat, l’Administració ha de concedir un termini que ha de ser almenys igual al
temps perdut, si no és que el contractista en demana un altre d’inferior.
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Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú regula la possibilitat de
convalidar els actes anul·lables esmenant els vicis que els afecten d’aquesta manera serà
possible atorgar validesa a la pròrroga del contracte esmentat.
Atès que s’ha donat compliment als tràmits que integren el procediment per a la pròrroga
dels contractes que es troben recollits l’article 213 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,
i atesa la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Validar la pròrroga del contracte administratiu subscrit amb l'empresa GARCIA
RIERA, SL de les obres compreses a la Memòria complementària de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca, part 2 corresponent a l’expedient núm. 436/2014,
per un període de 4 mesos de manera que les obres han de finalitzar abans del dia 29 de
maig de 2015, i no donarà dret a cap tipus d’indemnització de conformitat amb els
informes tècnics que consten en l'expedient administratiu tramitat a aquest efecte, d’acord
amb l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
4.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. M. G. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UN ASCENSOR AL C. MAS CALVÓ, 7 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per la instal·lació d’un ascensor al
c. Mas Calvó, núm. 7 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. M. G. M., la llicència municipal d’obres núm. 114/15 per la
instal·lació d’un ascensor al c. Mas Calvó, núm. 7 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
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3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668665 de data 22 de gener de 2015 i que
es la següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

1.094,24 €
273,56 €

Taxa

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.367,80 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 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.
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B) SOL·LICITUD D’ERCROSS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UNA CALDERA A L’AUTOVIA TARRAGONA-SALOU C-31 B KM. 6 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per la instal·lació d’una caldera a
l’Autovia Tarragona-Salou C-31 B km. 6 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Ercross SA, la llicència municipal d’obres núm. 111/15
per la instal·lació d’una caldera a l’Autovia Tarragona-Salou C-31 B km. 6 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- A la finalització de les obres, haurà de presentar-se el certificat final d’obres per part
de la direcció facultativa.
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8a.- Un cop obtinguda la llicència de primera ocupació, es podrà sol·licitar la devolució de
les fiances de residus i obres, un cop garantit el bé públic i prèvia presentació dels
documents acreditatius de la gestió de residus i del model 902-N de declaració cadastral
per nova construcció, reforma o rehabilitació de béns immobles.
9a.- S’haurà de realitzar un control inicial de la instal·lació efectuada per part d’una entitat
col·laboradora de l’administració, tant per la coincidència de les obres amb el projecte
presentat, així com del compliment mediambiental de l’equipament. Aquesta
documentació haurà de presentar-se abans de la posta en funcionament de la instal·lació.
10a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al
revers d’aquest escrit.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668714 de data 26 de gener de 2015 i que
es la següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

2.619,92 €
654,98 €

Taxa
3.274,90 €
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 654,98 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.
A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 CORRESPONENT A LES OBRES
DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DELS REVESTIMENTS DE LES ESTANCES DE LA
FAÇANA SUD DEL CASTELL DE VILA-SECA
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2014, que va adjudicar
les obres de conservació-restauració dels revestiments de les estances dela façana sud del
Castell de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa LESENA SERVEI INTEGRAL DEL
PATRIMONI SLU, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, la regidora delegada d’urbanisme,
medi natural i serveis públics, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de conservaciórestauració dels revestiments de les estances de la façana sud del Castell de Vila-seca,
realitzades per Lesena Servei Integral del Patrimoni SLU, per un import de 17.434,57 € sense
IVA, 3.661,26 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 21.095,83 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2015.13.33600.63200 AD-3675
OF-8936 del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 6 DE LES OBRES
DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA SANT JOAN I VIALS ADJACENTS.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2014, mitjançant la que es
va adjudicar les obres de renovació de la Plaça Sant Joan i vials adjacents.
Vista la certificació núm. 6 presentada per l’empresa M I J GRUAS, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 corresponent a les obres de renovació de la
Plaça Sant Joan i vial adjacents, realitzades per M I J GRUAS, SA, per un import de
75.006,72 € sense IVA i 15.751,41 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 90.758,13 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2015.13.15100.61905 (OF-8689)
del pressupost municipal.
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C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 6
CORRESPONENT A LES OBRES COMPLEMENTÀRIES DE REHABILITACIÓ DEL
CASTELL DE VILA-SECA. PART 2.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2014, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada complementària de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2.
Vista la certificació núm. 6 complementari presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL
en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 complementari de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un
import de 16.929,87 € sense IVA i 3.555,27 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 20.485,14 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida2015.13.33600.63200 (OF8688) del pressupost municipal.

D) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 14
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA.
PART 2.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell
de Vila-seca. Part 2.
Vista la certificació núm. 14 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 14 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2, realitzades per GARCIA
RIERA, SL per un import de 201.023,98 € sense IVA i 42.215,04 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 243.239,02 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2015.13.33600.63200 (OF8687) del pressupost municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI DE SEGUIMENT DE
NOTÍCIES, MONITORITZACIÓ I EDICIÓ DELS RECULLS DE PREMSA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 25 de febrer de 2015, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de seguiment de notícies,
monitorització i edició de reculls de premsa de les noticies sobre Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 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, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa , 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 d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa
INICIATIVAS TECNOLÒGICAS EN INTERNET, SL, el
contracte del servei de seguiment de noticies, monitorització i edició dels reculls de premsa,
d’acord amb la proposta presentada pel preu anual de 4.131,00 € pressupost net, i 867,51 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 4.998,51 € (IVA inclòs) amb una durada de dos anys,
prorrogables per un any més per mutu acord, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, a càrrec de la partida 2015.11.92000.22602 (D-8939) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 413,10 €, d’acord amb l’article 95
del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA DEL
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT
TERRITORIAL DEL TURISME 2015.
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Vista l’Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, d’aprovació de les bases i la convocatòria de
subvencions aprovada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, per a l’any
2015, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6834, de data 19 de
març de 2015.
Atès que entre les actuacions susceptibles de finançament estan les “actuacions que
comportin una millora del nucli urbà de les poblacions, així com la recuperació d’espais
públics que redundi en una millora de la qualitat de la destinació”.
Atès que està prevista la realització de les obres compreses al “Projecte d’enjardinament
del Castell de Vila-seca” i al “Projecte d’il·luminació exterior del jardí i del Castell de Vilaseca”, que preservaran i posaran en valor el Castell de Vila-seca com a part essencial del
patrimoni turístic i cultural del municipi, i que permetrà la seva obertura com a jardí públic
durant el dia, amb la seva incorporació com a un atractiu turístic i cultural més.
Atès que els esmentats projectes compleixen amb els requisits de la Disposició addicional
sisena de la Llei Orgànica 2/2012 i Disposició addicional setzena del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març).
Vist l’informe justificatiu del Patronat de Turisme de Vila-seca, de la necessitat de
l’actuació tenint en compte els criteris turístics, així com les memòries dels projectes
d’inversió a realitzar, i vist ala proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi
Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
l’acolliment a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme, per a l’any 2015, amb els Projectes d’enjardinament del Castell de
Vila-seca, amb un pressupost total IVA inclòs de 299.466,45 €, i el projecte d’iluminació
exterior del jardí i del Castell de Vila-seca amb un pressupost total IVA inclòs de
149.266,70 €, i sol·licitar una subvenció per import de 224.366,58 € que correspon al 50%
de la despesa.
SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca accepta el compromís, en el cas de ser beneficiari,
de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció.

5è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ASSOCIACIONS DE VEINS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2015.
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A) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV Nou Colomí de Vila-seca on demana
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2015, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122015-181 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV Nou Colomí de
Vila-seca, amb NIF G 55640445 per import de 1.500,-€ destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.500,- € amb càrrec a la partida 14 92403
48900 AD 8312 del pressupost de l’any 2015 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
- Instància sol·licitant el pagament.
- Memòria explicativa de les accions realitzades.
- Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
- Justificants de les despeses que consistiran en:
- Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les
dades tant del proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF,
concepte, import, data, IVA).
- Document de relació de factures presentades i especificació de les
fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
(s’adjunta aquest model de document i cal retornar-lo signat i segellat).
Annex 2
- Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels
actes on hi consti la col·laboració de l’Ajuntament.
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb 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 o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal..

B) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV “La Formiga” on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats pel present any 2015, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122015-185 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV “La Formiga”,
amb NIF G 43268572 per import de 2.100,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.100,- € amb càrrec a la partida 14 92402
48900 AD 8316 del pressupost de l’any 2015 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any
2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
- Instància sol·licitant el pagament.
- Memòria explicativa de les accions realitzades.
- Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
- Justificants de les despeses que consistiran en:
- Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les
dades tant del proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF,
concepte, import, data, IVA).
- Document de relació de factures presentades i especificació de les
fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
(s’adjunta aquest model de document i cal retornar-lo signat i segellat).
Annex 2
- Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels
actes on hi consti la col·laboració de l’Ajuntament.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars
de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per
l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a
desenvolupar.
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7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8.En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb 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 o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal..

C) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV “La Plana” on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que tenen programats pel present any 2015, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122015-186 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat AVV “La Plana ”,
amb NIF G 43243740 per import de 4.000,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 4.000,- € amb càrrec a la partida 14 92404
48900 AD 8317 del pressupost de l’any 2015 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant l’any
2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
-

Instància sol·licitant el pagament.
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-

Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
- Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les
dades tant del proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF,
concepte, import, data, IVA).
- Document de relació de factures presentades i especificació de les
fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
(s’adjunta aquest model de document i cal retornar-lo signat i segellat).
Annex 2
- Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels
actes on hi consti la col·laboració de l’Ajuntament.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb 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 o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.
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D) Vista la sol·licitud presentades per l’entitat AVV Santa M. 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 2015, acompanyada de la memòria de les
activitats a realitzar així com del seu pressupost.
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.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122015-182 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat AVV Santa M. de la Pineda,
amb NIF G 43265529 per import de 7.000,-€ destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat, d’acord amb la memòria presentada.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 7.000,- € amb càrrec a la partida 14 92405
48900 AD 8313 del pressupost de l’any 2015 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
novembre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
-

Instància sol·licitant el pagament.
Memòria explicativa de les accions realitzades.
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local.
Justificants de les despeses que consistiran en:
- Factures originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les
dades tant del proveïdor com del destinatari (núm. factura, nom, NIF,
concepte, import, data, IVA).
- Document de relació de factures presentades i especificació de les
fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció
(s’adjunta aquest model de document i cal retornar-lo signat i segellat).
Annex 2
- Presentació de dos exemplars de totes les publicacions i cartells dels
actes on hi consti la col·laboració de l’Ajuntament.
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de justificar
la necessitat i els documents que així ho acreditin.
QUART.- Els justificants de les subvencions seran lliurats a la secretaria de la comissió
informativa de participació, dinamització laboral i de serveis culturals, esportius i de
joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2015.

A) Vista la sol·licitud del Club Futbol Vila-seca que demana la concessió d’una subvenció
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014- 2015 i vist l’informe de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons.
Vist l’informe de fiscalització 12-2015-161 favorable signat per l’Interventor i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Futbol Vila-seca una subvenció de 23.000,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014-2015 amb càrrec a la
partida 14.34107.48900 (Subvenció al Club Futbol Vila-seca), aprovació subvenció ADO
201500007338 del vigent pressupost municipal.
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SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, vint-i-tres mil euros (23.000,00€), amb
càrrec a la partida 14.34107.48900 del pressupost de l’any 2015 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2014-2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2014 fins el 31/07/2015 de funcionament ordinari com a màxim el 31
d’octubre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció.
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CINQUÈ.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Futbol Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 23.932,45 €, com a justificants a compte de la subvenció
concedida al Club Futbol Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 23.000,00 € , a càrrec de la partida
14.34107.48900 del pressupost de l’any 2015.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vista la sol·licitud del Club Bàsquet Vila-seca que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014- 2015 i vist
l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons.
Vist l’informe de fiscalització 12-2015-162 favorable signat per l’Interventor i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Bàsquet Vila-seca una subvenció de 23.000,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014-2015 amb càrrec a la
partida 14.34103.48900 (Subvenció al Club Bàsquet Vila-seca), aprovació subvenció
ADO 201500007337 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, vint-i-tres mil euros (23.000,00€), amb
càrrec a la partida 14.34103.48900 del pressupost de l’any 2015 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2014-2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2014 fins el 31/07/2015 de funcionament ordinari com a màxim el 31
d’octubre de 2015, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.

QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció.
CINQUÈ.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Bàsquet Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 24.495,44 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida al Club Bàsquet Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 23.000,00 € , a càrrec de la partida
14.34103.48900 del pressupost de l’any 2015.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vista la sol·licitud del Club Petanca Vila-seca que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014-2015 i vist
l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons.
Vist l’informe de fiscalització 12-2015-159 favorable signat per l’Interventor i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- Concedir al Club Petanca La Plana una subvenció de 1.250,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2014-2015 amb càrrec a la
partida 14.34110.48900 (Subvenció al Club Petanca Vila-seca), aprovació subvenció
ADO 201500007066 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, mil dos cents cinquanta euros
(1.250,00€), amb càrrec a la partida 14.34110.48900 del pressupost de l’any 2015 per fer
front a la subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 31 d’octubre de 2015, mitjançant la presentació de la següent
documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció.
CINQUÈ.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 1.343,19 €, com a justificants a compte de la subvenció
concedida al Club Petanca Vila-seca.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.250,00 € , a càrrec de la partida
14.34110.48900 del pressupost de l’any 2015.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Vista la sol·licitud del Club Petanca La Plana que demana la concessió d’una
subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2015 i vist l’informe
de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons.
Vist l’informe de fiscalització 12-2015-156 favorable signat per l’Interventor i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis
Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Club Petanca La Plana una subvenció de 1.500,00.-€ (IVA inclòs)
pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2015 amb càrrec a la partida
14.34109.48900 (Subvenció al Club Petanca La Plana), aprovació subvenció ADO
201500007384 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de, mil cinc cents euros (1.500,00€), amb
càrrec a la partida 14.34109.48900 del pressupost de l’any 2015 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 31 d’octubre de 2015, mitjançant la presentació de la següent
documentació:

29

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

a. Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.

QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció.
CINQUÈ.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca La Plana,
mitjançant factures, per un import de 1.707,00 €, com a justificants a compte de la
subvenció concedida al Club Petanca La Plana.
SISÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
14.34109.48900 del pressupost de l’any 2015.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
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5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS ATURATS, MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2015.
A) Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2015.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa J. D. L. F. C. d’un incentiu per a la
transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu d’un treballador subvencionat
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014, a través del programa Impuls a
l’Ocupació 2015.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa J. D. L. F. C. d’un incentiu per a
la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu d’un treballador
subvencionat mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014, a través del programa
Impuls a l’Ocupació 2015.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-7377) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. D. L. F. C..
B) Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2015.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa CAMBERA, S.L. d’un incentiu per a la
transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu d’un treballador amb una
jornada de 20 hores setmanals, subvencionat mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2014, a través del programa Impuls a l’Ocupació 2015.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, la documentació presentada i les dades econòmiques de l’incentiu
sol·licitat, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i,
vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa CAMBERA, S.L. d’un incentiu
per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu d’un treballador amb
una jornada de 20 hores setmanals, subvencionat mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació 2014, a través del programa Impuls a l’Ocupació 2015.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.333 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
D-7378 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CAMBERA, S.L.

C) Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2015.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa J. B. R., d’un incentiu per a la contractació
d’un treballador durant tres mesos amb una jornada de 20 hores setmanals, mitjançant
una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa J. B. R. d’un incentiu per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos amb una jornada de 20 hores setmanals.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 500 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-7380) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. B. R..
D) Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2015.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa F. B. M., d’un incentiu per a la
contractació de dos treballadors durant un mínim de tres mesos amb una jornada de 24
hores setmanals, mitjançant ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa F. B. M., d’un incentiu per a
la contractació de dos treballadors durant un mínim de tres mesos amb una jornada de 24
hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.200 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-7404) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa F. B. M..
E) Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2015.
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Vista la sol·licitud presentada per l’empresa LIMONIUM, S.L.U., d’un incentiu per a la
contractació de dos treballadors durant un mínim de tres mesos amb una jornada de 35
hores setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa LIMONIUM, S.L.U., d’un incentiu
per a la contractació de dos treballadors durant un mínim de tres mesos amb una jornada
de 35 hores setmanals.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 1.500 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-7381) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LIMONIUM, S.L.U.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILA-SECA I PAGAMENT DE LA PART QUE RESTA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 30 de desembre de 2014 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació de Reis de Vila-seca per un import de
14.000,-€ per la organització i realització de la Cavalcada de Reis de 2015.
Atesa la concessió a l’Associació de Reis de Vila-seca d’una bestreta del 80% d’aquesta
subvenció ordinària, per fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i
del programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentades per la l’Associació de Reis de Vila-seca
corresponents a l’organització de la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener de 2015.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons.
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Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació de reis de Vila-seca per
un import de 16.730,13.-€ com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la
Junta de Govern Local en data 30 de desembre de 2014.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 14.000,00.-€ i el pagament de 2.800.-€
corresponents al 20% restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33018.48900
O6449 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
GRUPO FOLKLÒRICO VIRGEN DEL ROCIO DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació Grupo Folklórico Virgen del Rocío de Vila-seca que
demana la concessió d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant l’any
2015, acompanyada de la memòria d’activitats i del pressupost, i vist l’informe de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons,
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Grupo Folklórico Virgen del Rocío de Vila-seca una
subvenció de 1.400,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant
l’exercici 2015 amb càrrec a la partida 14.33009.48900 (Subvenció Grupo Folklórico
Virgen del Rocío de Vila-seca), aprovació subvenció AD 5751 del vigent pressupost
municipal.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2015.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats de funcionament ordinari
com a màxim el 31 d’octubre de 2015, mitjançant la presentació de la següent
documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
TERCER.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LES
PROGRAMADES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2015.

ACTIVITATS

Vist que a Vila-seca la celebració de Sant Jordi és una tradició arrelada, amb
l’organització de diverses activitats i actuacions, així com els espais per les parades de
llibres i roses, des de la regidoria de Cultura s’ha elaborat un programa d’activitats pensat
en la promoció i coneixement de la figura de Sant Jordi.
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Vist el detall d’activitats a realitzar i el seu pressupost i vist l’ informe de consignació
pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a
Vila-seca el proper dia 23 d’abril de 2015.
SEGON.- Autoritzar una despesa per import de 4.781,64.-€ (IVA inclòs) per a la
contractació dels diferents serveis segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a
càrrec de la partida 14 33000 22609 A-6438 del pressupost per a l’exercici de 2015.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de fons.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

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,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2015.04.29 09:37:15 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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