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

DATA:
LLOC:
HORARI:

1 d’octubre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya, presidenta
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.

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 24 DE SETEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 24 de setembre de 2012, 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.
- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ DEVOLUCIÓ TAXA
LLICÈNCIA ‘D’ACTIVITAT.
Vist ala sol·licitud presentada pel Sr. A. H. G. en representació de l’empresa ANISAPRO,
SL., on s’indica que li sigui retornada la taxa dipositada per ala tramitació de la llicència
d’activitat al polígon l’Alba, Av. Generalitat F-39, per informe negatiu de la compatibilitat
urbanística.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, informant desfavorablement la
compatibilitat urbanística de la nau on es pretenia sol·licitar la llicència d’activitat i tenint
en compte l’article 10è de l’Ordenança Fiscal núm. 12 que regula la taxes d eles llicències
d’obertura d’establiments, on s’indica que es retornarà íntegrament el total de la quantitat
dipositada quan no es concedeixi la llicència per causa no imputable a l’interessat, i ates
al proposta formulada per al Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Retornar a l’empresa ANISAPRO, SL. la quantitat de 197 € satisfets en
concepte de drets municipals per a la l’obtenció de la llicència d’activitat al polígon l’Alba,
Av. de la Generalitat F-39 per incompatibilitat urbanística, d’acord amb l’article 10è de
l’Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per llicència d’obertura d’establiments.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a la Intervenció municipal de Fons.

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012048.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decrets de l’Alcaldia de data 19 de
setembre de 2012, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2012048, import de
188.330,27 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL PP-VI-6 PER A LA REGULACIÓ DE PARÀMETRES URBANÍSTICS DE LES
PARCEL·LES COMPARTIDES AMB EL SECTOR H-6 DE REUS.
Vist el Projecte de Modificació Puntual del Pla Parcial PP-VI-6 de Vila-seca, per a la
regulació de paràmetres urbanístics de les parcel·les compartides amb el sector H-6 de
Reus, presentat per la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-VI-6 de Vila-seca i
redactat per l’arquitecte Sr. J.M. C. C..
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Atès el que disposen els articles 99 i 100 del DL1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 161.1 del Reglament de planejament i altres
disposicions concordants, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla Parcial PP-VI-6 de Vila-seca,
per a la regulació de paràmetres urbanístics de les parcel·les compartides amb el sector
H-6 de Reus, presentat per la Junta de Compensació del Pla Parcial PP-VI-6 de Vila-seca
i redactat per l’arquitecte Sr. J.M. C. C..
SEGON. Acordar la suspensió de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit delimitat a la Modificació del Pla Parcial
que s’aprova.
TERCER. Sotmetre aquesta modificació inicial a informació pública durant el termini d’un
mes de conformitat amb allò establert als articles 85 i 96 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a un diari de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal (art. 23.1 b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme). També se’n farà la publicitat telemàtica
mitjançant la publicació en la pàgina web: http://seuelectronica.vila-seca.cat/
QUART. Sol·licitar els informes corresponents d’acord amb el que disposa l’article 85.5
del DL 1/2010 de 3 d’agost.
CINQUÈ. Complir els tràmits subsegüents en ordre a l’aprovació definitiva de la
Modificació Puntual del Pla Parcial PP-VI-6 de Vila-seca.
SISÈ. Condicionar l’aprovació d’aquesta modificació del Pla Parcial PP-VI-6 a l’aprovació
definitiva de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana respecte a l’àmbit
del Pla Parcial PP-VI-6 per a la regulació de paràmetres urbanístics de les parcel·les
d’indústria aïllada compartides amb el sector H-6 de Reus.
SETÈ. Notificar el present acord als interessats i a l’Ajuntament de Reus.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
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- SOL·LICITUD DE VLOOTHUIS SL DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HIVERNACLE I ARRANJAMENT D’UN MAGATZEM A LA
PARCEL·LA 30 POLIGON 37 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de Vloothuis SL, de llicència de primera ocupació de la construcció d’un
hivernacle i arranjament d’un magatzem a la parcel·la 30 polígon 37 del Terme Municipal,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Vloothuis SL, la llicència de primera ocupació de la construcció
d’un hivernacle i arranjament d’un magatzem a la parcel·la 30 polígon 37 del Terme
Municipal de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544098 de data 19.09.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

183,81 €
183,81 €

0€

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIONS DE
FIANCES.
A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI BAHIA III BLOC I
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. MONTSERRAT CABALLÉ, 1-3 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 la Comunitat de Propietaris de l’edifici Bahia III Bloc I de devolució
de la fiança de rehabilitació de la façana de l’edifici situat al c. Montserrat Caballé 1-3 de
La Pineda, per import de 600,00 €
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SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE CONSORCI NOVA MOSA SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL A LA
PARCEL·LA 2A I 2AII DEL POLIGON L’ALBA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 Consorci Nova Mosa SL, la devolució de la fiança dipositada per les
obres de construcció d’una nau industrial a la parcel·la 2A-I i 2A-II del Polígon Industrial
l’Alba de Vila-seca, per un import de 5.975,20 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DEL SR. F. E. P. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ENDERROC DE L’HABITATGE SITUAT AL C. RACÓ, 10.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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. F. E. P., la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’enderroc de l’habitatge situat al c. Racó, 10 de Vila-seca, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DEL SR. F. E. P. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
AL C. RACÓ, 10.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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. F. E. P., la devolució de la fiança dipositada per les obres de
construcció de l’habitatge situat al c. Racó, 10 de Vila-seca, per un import de 1.166,92 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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E) SOL·LICITUD DEL SR. J. S. C. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT A L’AVDA.
VERGE DE MONTSERRAT, 21.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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. J. S. C., la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de la façana de l’habitatge situat a l’avda. Verge de Montserrat, 21 de Vilaseca, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

F) SOL·LICITUD DEL SR. F. G. M. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’HABITATGE SITUAT A L’AVDA. VERGE DE
MONTSERRAT, 17.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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. F. G. M., la devolució de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’un habitatge situat a l’avda. Verge de Montserrat, 17 de Vila-seca, per un
import de 1.379,34 i 990,66 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

G) SOL·LICITUD DE LA SRA. S. F. S. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C.
SANT JOSEP, 26.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 la Sra. S. F. S., la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de la façana de l’habitatge situat al c. Sant Josep, 26 de Vila-seca, per un
import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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H) SOL·LICITUD DE SOFFITTO ARQUITECTURA SLP DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 Soffitto Arquitectura SLP, la devolució de la fiança dipositada per la
redacció del projecte i direcció de les obres de millora de la zona esportiva de La Plana,
per un import de 1.895,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

I) SOL·LICITUD DE VLOOTHUIS SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HIVERNACLE I ARRANJAMENT D’UN
MAGATZEM A LA PARCEL·LA 30 POLIGON 37 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 Vloothuis SL, la devolució de la fiança dipositada per la construcció
d’un hivernacle i arranjament del magatzem a la parcel·la 30 poligon 37 del Terme
Municipal, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat pel President de la Cooperativa Agrícola de Vila-seca en el qual
sol·licita ajut econòmic per a sufragar les despeses originades de les assegurances
contractades per a la collita d’olives de l’actual temporada de 2012, que han efectuat els
seus socis.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- Concedir a la Cooperativa Agrícola de Vila-seca una subvenció de 863,83 € , per
a sufragar les despeses que han efectuat els seus socis en la contractació de les
assegurances de la collita d’olives de l’actual temporada.
SEGON.- Aprovar el pagament dels 863,83 € a la Societat Cooperativa “AGRICOLA DE
VILA-SECA”, a càrrec de la partida 2012.14.41200.48900 (RC 22356) del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Donar la conformitat als justificants aprovats i aprovar el seu pagament.
QUART.- Notificar l’acord a “Agrícola de Vila-seca “ i a la Intervenció Municipal.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TRASPÀS DE LA TITULARTITAT DE LES PARADES
32, 33 I 34 DEL MERCAT MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. E. L. S., amb NIF. 39668800X, en què
demana llicència per al traspàs al seu favor de la titularitat de l’autorització administrativa
per a l’ús i gaudi de les parades núms. 32, 33 i 34 del Mercat Municipal de Vila-seca,
destinades a l’activitat de venda de fruites i verdures, de les quals figura com a titular
Ecofruiterias, SL.
Atès el que estableix l’art. 17 del plec de condicions que va regir la concessió d’aquest
servei, així com l’art. 15 del reglament de règim interior del Mercat Municipal de Vila-seca,
aprovat en sessió efectuada per l’Ajuntament Ple el dia 22/06/1987.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. M. E. L. S., amb NIF. 39668800X, llicència per al traspàs al
seu favor de la titularitat de l’autorització administrativa per a l’ús i gaudi de les parades
núms. 32, 33 i 34 del Mercat Municipal de Vila-seca, destinades a l’activitat de venda de
fruites i verdures, de les quals figura com a titular Ecofruiterias, SL.
SEGON.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 693,75 euros, que han estat
ingressats mitjançant dipòsit previ (núm. liquidació 543739), d’acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Establir sobre la llicència les següents condicions:
1. S’haurà de complir el reglament de règim interior del Mercat Municipal de Vila-seca,
aprovat per l’Ajuntament Ple en data 22/06/1987.
2. Es realitzarà la recollida selectiva de residus.
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3. Aquesta autorització s’entén atorgada pel termini que resti fins a completar 30 anys
comptats a partir del dia 9/05/1987, data de la inauguració del Mercat, d’acord amb allò
que estableix l’article 8.3 del plec de condicions esmentat anteriorment.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PEL FUNCIONAMENT DE LA UEC, CURS 2012-2013.
Vist que aquest curs escolar 2012-2013 s’ha de continuar mantenint el conveni de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Vila-seca per a la realització d’activitats complementàries d’ESO
adreçades als alumnes amb necessitats educatives especials, i vist el dictamen emès per
la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la
renovació del Conveni de funcionament de la Unitat d’Escolarització Compartida (Aula 15)
per a la realització d’activitats complementàries d’ESO adreçades als alumnes amb
necessitats educatives especial per al curs 2012-2013.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest conveni de col·laboració i dels
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
TERCER. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, al director del Servei d’Ocupació i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RETORN DE FIANCES
CONCESSIONÀRIA DEL TRANSPORT D’ALUMNES D’ESO.

A

L’EMPRESA

A) Vista la instància presentada per Teresa i José Plana, empresa Plana SL de
Tarragona, on demana la devolució de la fiança definitiva dipositada a l’Ajuntament per
la prestació del servei de transport escolar d’alumnes d’ESO dels instituts Ramon Barbat i
Miracle i Vila-seca, de setembre 2007.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons, favorable a la devolució, la
Comissió, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Serveis Formatius i Politiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER. Aprovar el retorn de la fiança dipositada per un import de 70,76 € a l’empresa
Teresa i Jose Plana, empresa Plana SL. de Tarragona.
SEGON. Notificar aquest acord al l’interessat i a la Intervenció municipal de fons.

B) Vista la instància presentada per Teresa i José Plana, empresa Plana SL. de
Tarragona, on demana la devolució de la fiança definitiva dipositada a l’Ajuntament
mitjançant aval bancari en concepte de prestació del servei de transport escolar
d’alumnes d’ESO dels instituts Ramon Barbat i Miracle i Vila-seca curs escolar 20102011.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons, favorable a aquesta devolució, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Servei Educatius, Serveis Formatius
i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el retorn de la fiança dipositada mitjançant aval bancari per un import
de 3.083,54 € a l’empresa Teresa i José Plana, empresa Plana SL. de Tarragona.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PEL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN CONCEPTE DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DE L’EBAS, TERCER TRMESTRE 2012.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’adjunta el
repartiment desglossat del tercer trimestre de l’any 2012 dels diversos serveis socials que
presta l’esmentat Consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de març de 2009 ,
serveis que tenen un import de 38.080,58 €.
Vist que la renovació del Conveni aprovat per la Junta de Govern Local el dia 25 de juny
de 2012 amb les mateixes condicions del conveni inicial .
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del tercer trimestre de l’any 2012 del repartiment
desglossat dels diferents serveis socials que presta el Consell Comarcal del Tarragonès:
Xarxa de Serveis Socials
SAD dependència

26.342, 88 €
1.861,87 €
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SAD risc

8,13 €

Transport adaptat

7.227,70 €

Immigració

2.640,00 €
Total

38.080,58 €

SEGON. L’import d’aquesta liquidació s’imputarà a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal ADRC 23386.
TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent esmentat pel Consell Comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR DUES SOL·LICITUDS D’AJUTS DE
MENJADOR, CURS ESCOLAR 2012/2013.
Vistes les sol·licituds presentades per obtenir ajut per a menjadors escolars durant el curs
2012-2013.
Vist l’informe favorable emès per l’EBAS en cadascuna de les peticions, vist l’informe
emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per
afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir beca sencera de menjador a Y. G. O. i S. C. O. per al menjador de
l’escola Cal.lípolis a partir del dia 1r d’octubre de 2012 i fins la finalització del curs escolar
(juny 2013).
SEGON. Aprovar la despesa corresponent al primer trimestre del curs escolar per
import de 682 € a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost
municipal RCC 23397.
TERCER. Concedir beca sencera de menjador a Y. C. S. per al menjador de l’escola La
Canaleta a partir del dia 1r d’octubre de 2012 i fins la finalització del curs escolar (juny
2013).
QUART. Aprovar la despesa corresponent al primer trimestre del curs escolar per un
import de 341 € a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost
municipal RCC 23396.
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CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats a les direccions de les escoles Cal.lípolis i
La Canaleta i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CANVI DE DESTINATARI D’AJUT DE LLOGUER.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2012 va acordar la
concessió d’un ajut d’urgència de 400 € a la Sra. A. B. per atendre les despeses de
lloguer del seu habitatge al carrer Verge de la Pineda núm. 14,4rt,3a, a Vila-seca.

En haver-la requerit per aportar la documentació necessària per fer efectiu el pagament
(contracte de lloguer) s’ha vit que l’esmentat contracte anava a nom del seu marit, el Sr.
J. F. C. V. per la qual cosa l’ajut proposat s’hauria de fer efectiu al titular del contracte de
lloguer.

Vist l’informe emès per l’EBAS, favorable al canvi de destinatari de l’ajut de lloguer, i vist
el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Modificar el nom del destinatari de l’ajut de lloguer concedit a la Sra.
Bustamante i que aquest es faci efectiu al titular del contracte, Sr. J. F. C. V., pel mateix
import i amb les mateixes condicions que l’aprovat en la Comissió del passat 7 de maig.
SEGON.
Fons.

Notificar aquest acord a l’interessat, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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