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

DATA:
LLOC:
HORARI:

29 d’abril de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 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. Xavier Graset Morell
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 22 D’ABRIL DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 22 d’abril de 2013, 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 RECUROS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. B. T., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Hospital, núm. 20, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal, en què s’indica que l’habitatge 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 de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Hospital, núm. 20, propietat de la Sra. M. B. T. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO DIFERÈNCIA
IMPORT LLICÈNCIA MUNICIPAL OBERTURA D’ACTIVITAT.

Vista la sol·licitud presentada per la Fundació Privada Formació i Treball, on s’indica que en
el tràmit de la llicència d’obertura se li han cobrat taxes per 400 m2 d’activitat i que, un cop
efectuada la corresponent inspecció, s’han reduït a 112,66 m2, per la qual cosa les taxes
són menors.
Atès que per la Unitat de Rendes i Exaccions s’ha efectuat el càlcul de les taxes d’acord
amb l’informe del Servei d’Inspecció, resultat un import de 517,50 € en lloc dels 862,50 €
satisfets mitjançant autoliquidació núm. 544.696, 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.- Retornar a FUNDACIÓ PRIVADA FORMACIO I TREBALL, la quantitat de 345 €
ingressats en escreix mitjançant autoliquidació núm. 544.696, en el tràmit de la llicència
d’activitat a l’existir una diferència en els metres quadrats de la nau ocupada.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal de Fons i als interessats.

2

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. C. R. H., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat a l’av. Ramon d’Olzina, núm. 14, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Serveis d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge 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 de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat a l’av. Ramon d’Olzina, núm. 14, propietat de la Sra. C. R. H. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIO DE REBUTS DE
LOCALS COMERCIALS PER BAIXA D’ACTIVITAT.

Vist l’escrit de l’Oficina de BASE, on es comunica la interposició de recurs de reposició
presentat per la societat mercantil EUROCONTROL, SA, en relació amb unes taxes de
locals comercials que li són reclamades, al·legant la societat que a l’any 2008 varen deixar el
local.
Atès que per la unitat de Rendes i Exaccions s’ha revisat la documentació aportada, on es
pot comprovar que efectivament la societat, l’any 2008, es dóna de baixa de l’IAE de
l’adreça on es trobava emplaçada l’activitat, 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.- DATAR de l’Oficina de BASE els rebuts de locals comercials de la societat
EROCONTROL, SA corresponent a l’activitat que es trobava emplaçada al c. Josep M. de
Sagarra, 2-4-B, dels exercicis 2008-2009-2010-2011-2012 i 2013, per trobar-se donada de
baixa de l’IAE.
SEGON.- Donar de baixa l’activitat del padró corresponent.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’interessat.

3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013023, 2013024 I 2013025.
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La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 16, 22 i
23 d’abril de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013023,
2013024 i 2013025, per import de 217.211,22; 202.684,15 i 344.125,88 euros,
respectivament.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE COMPENSACIONS DELS MEMBRES
DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONSORCI DEL CRT, DESIGNATS PER
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
En data 8 de maig de 2012, la Junta de Direcció del Consorci del CRT va aprovar la creació
d’una Comissió per dictaminar sobre la modificació dels Estatuts del Consorci del CRT que
sigui necessària per la subsistència del mateix.
En data 11 de maig i 25 de maig de 2012, respectivament l’Ajuntament de Salou i
l’Ajuntament de Vila-seca van ratificar l’acord adoptat per la Junta de Direcció del Consorci
del CRT de data 8 de maig de 2012.
Per Decret de l’Alcaldia de data 1 d’agost de 2012, es va nomenar com a representants de
l’Ajuntament de Vila-seca en aquesta Comissió Paritària, els Srs. J. A. T. i G., F. M. i D. i R.
B. i F..
En data 14 d’agost de 2012, el president del Consorci del CRT va emetre decret on es
nomenaven els membres de l’esmentada Comissió paritària, quedant la mateixa formada
per 3 persones designades per part de cada Ajuntament, un president i els dos secretaris de
les dues Corporacions que formen part del Consorci del CRT.
En la sessió de la Junta de Direcció del Consorci realitzada el passat 25 de gener de 2013 hi
figurava dins de l’ordre del dia una proposta de la vocal delegada, avalada per informe de
l’assessoria jurídica del Departament d’Economia i Finances, relativa al règim de
compensacions dels membres de la Comissió Paritària, la qual no va ser aprovada en
establir-se que fossin els respectius Ajuntaments els que es fessin càrrec de les
indemnitzacions que corresponguessin pels membres que haguessin nomenat com a
representants seus.
Atesa la necessitat de procedir a fixar el règim de compensacions dels serveis per drets
d’assistència a les reunions i sessions de la Comissió paritària del CRT dels membres
representants de l’Ajuntament de Vila-seca i considerant correctes els criteris i fonaments
jurídics de la proposta presentada per la vocal delegada en la sessió de la Junta de Direcció
del Consorci del passat 25 de març, que s’assumeixen com a propis, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les compensacions de serveis que es relacionen a l’expedient per
assistència a les reunions i sessions de treball de la Comissió paritària del CRT de quantia
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igual a la que es fixa a l’acord de Govern de la Generalitat d’1 de juny de 2010, per les
assistències a les reunions dels òrgans classificats de categoria especial.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal de fons.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA VELLA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 11 de març de 2013, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte bàsic i executiu
d’adequació del futur espai públic de la plaça de l’Església Vella.
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 GARCIA RIERA, SL, 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 GARCIA RIERA, SL, el contracte de les obres compreses
al bàsic i executiu d’adequació del futur espai públic de la plaça de l’Església Vella, d’acord
amb la proposta presentada pel preu de 49.023,06 € pressupost net, i 10.294,84 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 59.317,90 € (IVA inclòs), mitjançant procediment
negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 2013.13.15500.61901 (A-5140) del
pressupost municipal.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE SUBSCRIT
AMB L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I DIFERENTS FONTS
ORNAMENTALS DE VILA-SECA.
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Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 30/01/2013 (RE
499) pel Sr. Rafael Torrico García, en representació de l’empresa SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, que és l’empresa adjudicatària del
contracte del servei de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram i del
manteniment de diferents fonts ornamentals de Vila-seca, en què sol·licita l’aplicació de la
fórmula polinòmica de revisió de preus del contracte corresponent a l’any 2013.
Atès que l’apartat segon de la Disposició Transitòria I 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, disposa que els contractes adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regeixen, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de
pròrrogues, per la normativa anterior.
Atesos els apartats 6.8.1 i 6.8.2 del plec de clàusules administratives particulars per a
l’adjudicació contracte abans esmentat, i d’acord amb allò que disposa l’article 103,
següents i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que regulen
l’aplicació del sistema de revisió de preus segons les estipulacions establertes al
contracte.
Vistos els informes emesos pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics i per la Intervenció
Municipal de Fons, 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:
PRIMER.- APROVAR la revisió de preus del contracte subscrit amb l’empresa SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, pel servei de
conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram i del manteniment de diferents
fonts ornamentals de Vila-seca, amb efectes des de l’1 de gener de 2013, resultant el
següent desglossament per conceptes:
1.- Revisió del preu de la licitació de la xarxa de clavegueram bàsica (1997-2012):
Per aplicació de la fórmula polinòmica resulta un coeficient de: 1,68252
L’increment respecte l’any anterior 2012 serà de: 4.305,68.-euros abans d’IVA
Import actualitzat per l’any 2013 abans d’IVA= 192.772,94.- Euros /any

2.- Revisió del preu de la licitació de la font ornamental de la plaça de la Riera (1
agost-2002-2012):
Per aplicació de la fórmula polinòmica resulta un coeficient de: 1,41823
L’increment respecte l’any anterior 2012 serà de: 75,38.-euros abans d’IVA
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Import actualitzat per l’any 2013 abans d’IVA = 3.430,08.- Euros /any

3.- Revisió del preu de la licitació de la xarxa de clavegueram ampliada (1 d’agost
de 2003-2012):
Per aplicació de la fórmula polinòmica resulta un coeficient de: 1,36224
L’increment respecte l’any anterior 2012 serà de: 1.356,45.-euros abans d’IVA
Import actualitzat per l’any 2013 abans d’IVA= 59.703,71.- Euros /any

La certificació anual ascendirà a les següents quantitats: 5.737,51.- euros abans d’IVA
TOTAL SERVEI ANUAL 2013................................255.906,73.- Euros (IVA EXCLÒS)
IVA 10%....................................................................25.590,67.- Euros
TOTAL SERVEI ANUAL 2013................................281.497,40.- Euros (IVA inclòs)
4.-Actualització del preu pels treballs de reparació i conservació resulta un
coeficient de ( 1997-2012) :
Kt= 1,61330
SEGON.- Notificar el present acord a l'empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de Serveis
Públics.
4.3 APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE
LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-VI-14.
La Junta de Govern Local en sessió de data 4 de març de 2013 va aprovar inicialment el
projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA-VI-14 presentat per la Junta de
Compensació de la UA-VI-14, en compliment de la Sentència núm. 313/2011, dictada pel
Jutjat Contencios-Administratiu núm. 1 de Tarragona en data 2 de setembre de 2011, en
el recurs ordinari núm. 494/2009.
Atès que es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació del corresponent edicte al BOP de Tarragona núm. 60 de data 12 de març de
2013, al Diari de Tarragona de data 11 de març de 2013, al tauler d’edictes i a la seu
electrònica de l’Ajuntament, així com notificació personal als propietaris inclosos dintre de
l’àmbit de la Unitat d’Actuació, així com als interessats “Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona”.
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Vist l’escrit d’al·legacions presentat en data 5 d’abril de 2003 pel representant de la
senyora M. L. J., el senyor J. M. P. M., la senyora A. T. G., la senyora M. P. V. i la Sra. R.
L. N., en el qual manifesta la seva disconformitat en la modificació efectuada en el
compte de liquidació per als seus representats, ja que la indemnització a percebre pels
recurrents es inferior a la inicialment estimada, per haver-se inclòs la corresponent
valoració i indemnització per les edificacions de Promociones Espigma, SL.
Atès el que disposa l’article 133.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, que estableix que el dret de les persones propietàries,
si no hi ha acord unànime, és proporcional a la superfície de les finques originàries
respectives en el moment de l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació
urbanística i atès que, en compliment de la sentència esmentada en els antecedents, s’ha
integrat el compte de liquidació en el document reparcel·latori, incloent el capítol
corresponent a la valoració de totes les edificacions preexistents, ja que no es pot
excloure en la seva qualitat de propietari la corresponent valoració i indemnització per les
edificacions de Promociones Espigma, SL.
De conformitat amb el que disposen els articles 119, següents i concordants del DL 1/2010
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi
Natural i Serveis Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. J. A. B. R. en nom i representació
de la senyora M. L. J., el senyor J. M. P. M., la senyora A. T. G., la senyora M. P. V. i la
Sra. R. L. N., d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA-VI14 presentat per la Junta de Compensació de la UA-VI-14.
TERCER. Notificar aquest acord a tots els propietaris compresos en l’àmbit de la Unitat
d’Actuació UA-VI-14.
QUART. Notificar aquest acord a la Junta de Compensació de la UA-VI-14 per tal que, un
cop ferm en via administrativa, pugui inscriure el projecte de reparcel·lació aprovat en el
registre de la Propietat.
CINQUÈ. Que es publiqui l’esmentat acord en el BOP de Tarragona de conformitat amb allò
disposat en l’article 98 de la LUC i 64 del RMAOUC.
SISÈ. Facultar al Sr. alcalde-president per a la signatura de tots els documents necessaris
per a la formalització del present acord.
4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER
REALITZAR DIFERENTS TREBALLS A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT.
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S’ha observat que les persianes de llibret de la planta de coberta de l’edifici de
l’ajuntament estan totalment deteriorades i caigudes, per la qual cosa no és viable una
reparació integral sinó que és necessari que siguin substituïdes per unes de noves.
Vist el pressupost presentat per Construcciones y Reformas Jimaran SL, empresa
especialitzada en aquest tipus de treballs per import de 3.500,00 € sense IVA i 735,00 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 4.235,00 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així
com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària amb càrrec a la
partida 2013.13.15100.63900 AD-10530 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel
Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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 només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de
la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’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.- Adjudicar a l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL, el contracte menor
d’obres per realitzar els treballs de substitució dels porticons de fusta en mal estat a la planta
coberta de l’Ajuntament, presentant un pressupost per import de 3.500,00 € sense IVA i
735,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.235,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.235,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2013.13.15100.63900 AD-10530 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL,
al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’OBERTURA D’UNA CALA PER CONTROL DE FUITES AL CAMÍ
FONDO DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA, de llicència municipal
per a l’obertura d’una cala per control de fuites al camí Fondo 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:
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PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal
d’obres núm. 240/13 per a l’obertura d’una cala per control de fuites al Camí Fondo de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector.
- El termini d’execució serà d’un mes.
SEGON.- Notificar l’acord.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’OBERTURA D’UNA CALA PER CONTROL DE FUITES AL
PASSEIG PAU CASALS, 113 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal
per a l’obertura d’una cala per control de fuites al P. Pau Casals, núm. 113 de La Pineda,
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 Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal
d’obres núm. 209/13 per a l’obertura d’una cala per control de fuites al P. Pau Casals,
núm. 113 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector.
- El termini d’execució serà d’un mes.
SEGON.- Notificar l’acord.

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. EMILI VENDRELL, NÚM.2 DE
LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal
per a l’escomesa particular al c. Emili Vendrell, núm. 2 de La Pineda, 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 Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal
d’obres núm.247/13 per a l’escomesa particular al c. Emili Vendrell, núm. 2 de La Pineda,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
- S’haurà de sol·licitar informe a Fecsa-Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugui afectar.
- Es respectarà el pas rodat en el creuament de la calçada del carrer Emili Vendrell.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector.
- S’haurà de nomenar un director de les obres.
- El termini d’execució serà d’un mes.
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- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA PARTICULAR AL C. ENRICO CARUSO, NÚM. 18 DE
LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA, de llicència municipal
per a l’escomesa particular al c. Enrico Caruso, núm. 18 de La Pineda, 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 Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal
d’obres núm. 279/13 per a l’escomesa particular al c. Enrico Caruso, núm. 18 de La
Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament, per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i
s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
- S’haurà de sol·licitar informe a Fecsa-Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugui afectar.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector.
- S’haurà de nomenar un director de les obres.
- El termini d’execució serà d’un mes.
- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

12

SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

E) SOL·LICITUD DEL SR. O. G. D. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ENDERROC
DE L’HABITATGE SITUAT AL C. DEL POU, NÚM. 9 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. Ò. G. D. R., de llicència d’obres d’enderroc de l’habitatge situat
al c. del Pou, núm. 9 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. Ò. G. D. R., la llicència municipal d’obres núm. 752/12
d’enderroc de l’habitatge situat al c. del Pou, núm. 9 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 sis 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.- S’haurà de presentar l’assumeix de la direcció de les obres i el nomenament de
l’aparellador.
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8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4
CORRESPONENT A LES OBRES DE RESTAURACIÓ, ADEQUACIÓ ESTRUCTURA,
COL·LOCACIÓ D’ASCENSOR I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NUCLI DE
SERVEIS DEL CASTELL DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de restauració, adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en
funcionament del nucli de serveis del Castell de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 4 presentada per UTE CASTELL DE VILA-SECA, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres de restauració,
adequació estructura, col·locació d’ascensor i posada en funcionament del nucli de
serveis del Castell de Vila-seca, realitzades per UTE CASTELL DE VILA-SECA, per un
import de 49.610,56 € sense IVA i 10.418,22 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 60.028,78 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.33600.63200 OF9377 del pressupost municipal.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTES DE RECEPCIÓ.

A) ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE LES PLACES
D’APARCAMENT PÚBLIC AL CARRER GALCERAN DE PINOS DE VILA-SECA. FASE
D’EXECUCIÓ 1 : OBRES DE PALETERIA, INSTAL·LACIONS GENERALS I
COMUNICACIONS.
Vista l’acta de recepció de les obres de finalització de les places d’aparcament pública al
c. Galcerán de Pinos, de Vila-seca, fase d’execució de les obres de paleteria,
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instal·lacions generals i comunicacions, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres de finalització de les places de
l’aparcament públic al c. Galceran de Pinós de Vila-seca, en la fase d’execució de les
obres de paleteria, instal·lacions generals i comunicacions, realitzades per l’empresa
Garcia Riera SL
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE LES PLACES
D’APARCAMENT PÚBLIC AL CARRER GALCERAN DE PINOS DE VILA-SECA. FASE
D’EXECUCIÓ 2 : INSTAL·LACIONS D’INTERFONIA, INFORMÀTICA I DE CONTROL )
Vista l’acta de recepció de les obres de finalització de les places d’aparcament pública al
c. Galcerán de Pinos, de Vila-seca, fase d’execució de les instal·lacions d’interfonia,
informàtica i de control, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres de finalització de les places de
l’aparcament públic al c. Galceran de Pinós de Vila-seca, en la fase d’instal·lacions,
d’interfonia informàtica i de control, realitzades per l’empresa Colldejou Sistemes
Instal·lacions SL
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA DE REFORÇ DEL SERVEI INFORMÀTIC DE
L’AJUNTAMENT.
Atès que l’Ajuntament es veu amb la necessitat, sobrevinguda, de cobrir la eventualitat
que comporta la jubilació anticipada del Cap d’Informàtica i Sistemes de l’Ajuntament de
Vila-seca, prevista en el decurs d’aquest mes d’abril del 2013, amb l’objectiu d’assegurar
un òptim nivell de prestació d’aquest servei.
Atès que l’Ajuntament no disposa de personal suficient i/o qualificat per a portar a terme
directament la substitució de les tasques requerides amb motiu de la citada baixa, per la
qual raó es proposa la seva realització, de forma transitòria, mitjançant la contractació
d’una empresa especialitzada, durant les mensualitats que van des de maig a novembre
del 2013, ambdues incloses.
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Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb l’empresa a INFORDISA, SA.,
adjudicatària del servei d’administració dels sistemes informàtics, manteniment del
maquinari i programari i Help Desk de l’Ajuntament de Vila-seca, la qual ofereix la
complerta col·laboració i assistència de serveis requerides pel preu total de 10.091,00 €,
l’Iva exclòs, per tot el període esmentat.
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost
previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar 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:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica consistent en la realització
de tasques de suport del servei d’administració dels sistemes informàtics, manteniment
del maquinari i programari l’Ajuntament de Vila-seca, en el sentit de contractar 19 hores
de presència setmanal de reforç durant el període de temps comprès entre l’1-5-2013 i el
30-11-2013.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa INFORDISA (CIF A-43094440), pel preu total, de 12.210,11 €, l’ IVA
inclòs, amb càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida
2013.12.92000.21600 (AD 10702) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS ORDINARIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
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Atès que l’Ajuntament es veu amb la necessitat de seguir garantint la eventualitat que
comporta la baixa de llarga durada d’un operari del cementeri municipal, per tal de
d’assegurar un òptim nivell de prestació del servei.
Atès que l’Ajuntament no disposa de personal suficient i/o qualificat per a portar a terme
directament la substitució de la prestació de les tasques requerides, per la qual raó es
proposa realitzar aquest servei mitjançant la contractació d’una empresa especialitzada.
Atès que amb aquesta finalitat es va atorgar a l’empresa Mémora Servicios Funerarios,
SL., adjudicatària del contracte de gestió del servei de Tanatori municipal, la prestació del
servei requerit per la quantia de 3.025,00 € mensuals (l’Iva Inclòs), amb una vigència fins
al 28 de febrer de 2013.
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que
només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un pressupost
previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la
forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vist l’anterior, 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. Aprovar la prestació de les tasques ordinàries del servei de Cementiri Municipal,
les comeses principals del qual consisteixen en: Treballs de neteja i conservació del
Cementiri Municipal i de les seves instal·lacions, la seva vigilància, obertura i tancament
del recinte, manteniment de l'ordre, respecte i decòrum, atenció al públic assistent i
col·laboració amb les empreses funeràries i serveis sanitaris previstos per les
disposicions de policia sanitària mortuòria vigents.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’empresa Mémora Servicios Funeràrios, SL. (B- 85012441), amb càrrec al crèdit
consignat en la partida 2013.13.16400.21200.(AD 10661) del vigent pressupost
municipal, pel preu total de 21.175,00 € (l’Iva Inclòs), pels set mesos de duració de
l’adjudicació.
La durada màxima del contracte serà des de l’1 de maig de 2013 fins al 30 de novembre
de 2013, i la seva vigència vindrà determinada pel període de temps necessari determinat
per la cobertura transitòria de l’objecte del contracte. En conseqüència el preu màxim de
la contractació no podrà superar en aquest cas l’import de 18.000’00 € l’Iva exclòs.
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El tipus d’Iva al moment de la contractació serà del 21%, en aplicació del que disposa
l’article 23 del Reial Decret Llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir la
estabilitat pressupostària i del foment de la competitivitat, el qual modifica la Llei 37/1992
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
TERCER. Validar les facturacions corresponents als mesos de març i abril de 2013, per
import de 3.025,00 € (l’Iva Inclòs) cadascuna, període durant el qual l’empresa Mémora
Servicios Funeràrios, SL. ha donat transitòriament cobertura al servei de cementiri, amb
càrrec al crèdit consignat en la partida 2013.13.16400.21200.(AD 10673) del vigent
pressupost municipal
QUART. Si l’adjudicatari requereix ocupar nou personal per a la prestació d’aquest servei,
haurà de comunicar l’oferta de treball al Servei Municipal d’Ocupació i Formació.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I PAGAMENT DEL 20% RESTANT DE
LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LA COLLA GEGANTERA I
GRALLERS DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 27 de desembre de 2012 va aprovar la
concessió d’una subvenció extraordinària a la Colla Gegantera i grallers de Vila-seca per
un import de 5.900,-€ per la XXXI Trobada de Gegants a realitzar durant els actes de
Festa Major de Sant Antoni 2013.
Atesa la concessió a la Colla Gegantera i grallers de Vila-seca d’una bestreta del 80%
d’aquesta subvenció extraordinària, per tal e 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 Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca
corresponents a la XXXI Trobada de Gegants de Vila-seca realitzada els dies 26 i 27 de
gener de 2013.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per la Colla Gegantera i Grallers de Vilaseca com a justificació de la subvenció extraordinària aprovada per la Junta de Govern
Local en data 27 de desembre de 2012.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 5.900.-€ i el pagament del 20% restant a
càrrec de la partida 14.33400.48900 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I LA
SEVA BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL TEATRE DE VILA-SECA
PER A L’ANY 2013.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Amics del Teatre 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 2013, i la concessió d’una
bestreta del 80% del seu total, acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar
així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i 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 favorable de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària de 10.000’00,- € (IVA inclòs)
per a l’entitat Amics del Teatre de Vila-seca amb NIF G43583285, destinada a finançar
les activitats i el funcionament de l’entitat per l’any 2013.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 10.000’00.-€ amb càrrec a la partida
14.33400.48900 del pressupost de l’any 2013 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 2013.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, o el dia 15 de desembre de 2013 per les extraordinàries mitjançant la
presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
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•

3.

4.
5.

6.

7.

8.

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.

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.- Atès que l’entitat Amics del teatre de Vila-seca ha sol·licitat el pagament d’una
bestreta de 8.000’00.-€ que equival al 80% de l’import de la subvenció, per de fer front a
les despeses prèvies a la realització de les activitats i del programa a realitzar, s’aprova el
pagament de 8.000’00.-€ en concepte de bestreta a compte de la subvenció.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA PER
A L’EXERCICI DE 2013 A DIFERENTS ENTITATS JUVENILS DEL MUNICIPI.
Vista les sol·licituds presentades per les entitats juvenils relacionades més avall, on
demanen subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
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realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyades
de les memòries de les activitats a realitzar així com dels seus pressupostos.
Sol·licitud Associació Joves La Pineda, Auxón
Sol·licitud Associació Local de Creu Roja Joventut
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i 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 favorable de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de
Fons ( 12-2013-226)
Atès 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 les següent entitats juvenils
per import de 1.000,- €, cadascuna, destinats a finançar les activitats i el funcionament de
dita entitat:
Sol·licitud Associació Joves La Pineda, Auxón G-43492560
Sol·licitud Associació Local de Creu Roja Joventut Q 2866001 G
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.000.- €, per cadascuna de les entitats
sol·licitants, amb càrrec a la partida .14 92400 48900 AD 472, i AD 473 del pressupost de
l’any 2013 per fer front a les subvencions que s’atorguen.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les presents subvencions i
que es concreten en els punts següents:
9. 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 2013.
10. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
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
11. 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.
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12. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA DE LA CELEBRACIÓ DE LA VIII
CANTATA ESCOLAR.
Vist que el proper 23 d’abril es portarà a terme la VIII Cantata de Sant Jordi al pavelló
poliesportiu de Vila-seca amb la participació de tots els alumnes de les escoles del
municipi i l’orquestra del Conservatori de Música, cantata que comporta una sèrie0 de
despeses que cal preveure per atendre el seu pagament.
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:
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PRIMER. Aprovar la celebració de la VIII Cantata de Sant Jordi a les instal·lacions del
pavelló poliesportiu de Vila-seca, amb la participació de tots els alumnes de primària de
les escoles del municipi i l’orquestra del Conservatori de Música.
SEGON. Aprovar una despesa de 5.000 € per atendre el pagament de les factures que
comporta la celebració de la VIII Cantata de Sant Jordi a les instal·lacions del pavelló
poliesportiu, a càrrec de la partida 2013 14 32100 22606 del vigent pressupost municipal
A 9510.
TERCER. Notificar aquest acord al director del Conservatori Professional de Música de
Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE SIS CURSOS DE FORMACIÓ,
AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització de sis
cursos (anglès inicial, dos de rus inicial, rus avançat, ofimàtica avançada i manipulació
d’aliments), al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una sèrie d’accions formatives amb la finalitat de millorar
les competències professionals dels treballadors del sector del municipi.
Vist el pressupost presentat pel centre de formació CEP FRADA S.L. per als cursos
programats, amb un import total de 7.820 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal
i, atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2013 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
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 realització de sis cursos (anglès inicial, dos de rus inicial, rus
avançat, ofimàtica bàsica, ofimàtica avançada i manipulació d’aliments, que s’adjudica al
centre de formació CEP FRADA S.L. per l’import proposat en la seva oferta. amb el detall
que s’indica a continuació:
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Núm. cursos
1
2
1
1
1

Denominació curs
Anglès inicial
Rus inicial
Rus avançat
Ofimàtica avançada
Manipulació d’aliments

Hores
30
30
30
30
30

Pressupost
1.440 euros
3.000 euros
1.500 euros
1.440 euros
500 euros

SEGON. Aprovar una despesa per un import de 7.880 euros per al pagament dels sis
cursos a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida 2013.14.24100.22699 del vigent
pressupost municipal AD 2013000010481.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a CEP
FRADA SL.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS DEL MUNICIPI PER AL SEU FUNCIONAMENT DURANT L’ANY 2013.
Vistes les sol·licituds presentades per diferents entitats associatives del municipi on
demanen subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i 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 favorable de la Intervenció Municipal 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 concessió d’una subvenció ordinària a les entitats del municipi
destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
Lliga contra el Càncer de les Comarques
de Tarragona

G-43386747

710 €

Associació de Gent Gran “Sant Esteve”
Associació de Jubilats i Pensionistes
La Pineda

G-43125780

3.578 €

G-43510536

1.969 €

Càritas Parroquial

R-4300001-G

1.862 €
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SEGON.- Autoritzar i disposar les despeses esmentades amb càrrec a la partida
2013.14.23000.48000 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que
s’atorga AD,número relació, 201300000268.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
17. 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 2013.
18. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, 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
19. 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.
20. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
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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7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I LA BESTRETA
CORRESPONENT A DIFERENTS ENTITATS DEL MUNICIPI PER AL SEU
FUNCIONAMENT DURANT L’ANY 2013.
A) INFORME FAVORABLE, SI ESCAU, A LA PROPOSTA DE CONCEDIR UNA
SUBVENCIÓ A L’ESPLAI DE GENT GRAN DE LA PLANA
Vista la sol·licitud presentada per l’Esplai de Gent Gran de la Plana, on demana
subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que té programats pel present any 2013, acompanyada de la memòria
de les activitats a realitzar així com del seu pressupost, així com també de la sol.licitud
d’una bestreta del 70% de l’import de la subvenció.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i 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 favorable de la Intervenció Municipal, 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’Esplai de Gent Gran de la
Plana amb NIF G-55501399 per import de 600 € destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 600 € amb càrrec a la partida
2013.14.23000.48000 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que
s’atorga AD núm. Operació 201300010707.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
24. 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 2013.
25. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013 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
26. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
27. 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
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28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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 Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ.- Atès que l’Esplai de Gent Gran de la Plana ha sol.licitat el pagament d’una
bestreta de 420 €, que equival al 70% de l’import de la subvenció, per fer front a diferents
despeses, s’aprova el pagament de 420 € en concepte de bestreta a compte de la
subvenció a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal 0.
201300010709.
SISÈ.- Així mateix s’emet dictamen d’informar favorablement la concessió d’una
subvenció de 1.809,50 a L’Esplai de Gent Gran de la Plana per atendre el pagament de
les despeses derivades de l’atenció i suport a les dependències de l’associació durant
l’any 2013, a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal
AD 201300010708.
Aquesta subvenció es farà efectiva per trimestres vençuts mitjançant l’aportació d’un
rebut justificatiu de la subvenció d’acord amb el següent desglossament:
Gener a març
Abril a juny
Juliol a setembre
Octubre a desembre

452,37 €
452,37 €
452,37 €
452,37 €

SETÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
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B) INFORME FAVORABLE, SI ESCAU, A LA PROPOSTA DE CONCEDIR UNA
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS SOCIALS PER VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Voluntaris Socials per Vila-seca, on
demanen subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2013, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost, així com també de la
sol·licitud d’una bestreta del 70% de l’import de la subvenció.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i 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 favorable de la Intervenció Municipal, 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació Voluntaris
Socials per Vila-seca amb NIF G-55572960 per import de 1.000 € destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 1.000 € amb càrrec a la partida
2013.14.23000.48000 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que
s’atorga AD.201300010710.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
32. 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 2013.
33. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013 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
34. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
35. 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
36. 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.
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37. 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.
38. 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 Serveis
Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ.- Atès que l’Associació Voluntaris Socials per Vila-seca ha sol·licitat el pagament
d’una bestreta de 700 €, que equival al 70% de l’import de la subvenció, per fer front a
diferents despeses, s’aprova el pagament de 700 € en concepte de bestreta a compte de
la subvenció, a càrrec de la partida 2013.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal
O.201300010711.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE
LA TAXA DE RESOLLIDA D’ESCOMBRERIES PER A L’ANY 2013.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per veïns del municipi jubilats i/o pensionistes
dintre del termini establert, per a poder obtenir l’exempció de la taxa de recollida
domiciliària d’escombraries per l’any 2013,
Vist allò que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 15 “Taxa per Recollida
d’Escombraries”, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 286 corresponent al
14 de desembre de 2011 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:
1. PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’exempció de la Taxa de Recollida domiciliària
d’escombraries per l’any 2013 a diversos peticionaris .
SEGON. Aprovar les sol·licituds d’exempció de la taxa de recollida domiciliària
d’escombraries per a l’any 2013 als peticionaris que tot seguit s’indiquen, si bé la seva
efectivitat queda condicionada al fet d’estar al corrent de pagament dels tributs
municipals.
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1. TERCER. Aprovar les sol.llicituds proposades per l‘EBASP.
QUART. Denegar les sol·licituds per tenir ingressos superiors al salari mínim assenyalat
per Llei (Real Decret 1717/2012 de 31 de desembre, BOE núm. 314),

CINQUÈ. Denegar les sol·licituds atès que segons es desprèn de la certificació del padró
municipal d’habitants els peticionaris conviuen amb altres persones:
SISÈ. Notificar personalment l’acord a cadascun dels sol·licitants i a la Intervenció
municipal de Fons.
7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE PER A L’ANY 2013.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per veïns del municipi jubilats i/o pensionistes
dintre del termini establert, per a poder obtenir la bonificació en el rebut de
subministrament d’aigua potable per l’any 2013.
Vist allò que s’estableix a les Bases que han de regir la concessió d’ajuts per les
despeses de subministrament d’aigua potable per a l’any 2013, 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 les sol·licituds de bonificació en el subministrament d’aigua potable, per
l’any 2013 a diferents peticionares.
SEGON. Aprovar les sol·licituds d’exempció de la taxa de recollida domiciliària
d’escombraries per a l’any 2013 a diferents peticionares, si bé la seva efectivitat queda
condicionada al fet d’estar al corrent de pagament dels tributs municipals.
següents peticions, proposades per l‘EBASP:
QUART. Denegar les sol·licituds per tenir ingressos superiors al salari mínim assenyalat
per Llei (Real Decret 1717/2012, de 31 de desembre, BOE núm. 314),
CINQUÈ. Denegar les sol·licituds atès que segons es desprèn de la certificació del padró
municipal d’habitants els peticionaris conviuen amb altres persones:
SISÈ. Notificar personalment l’acord a cadascun dels sol·licitants, a SOREA i a l’EBASP.
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8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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