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ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 26/2016 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’AQUE ST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL D IA 7 DE 
JULIOL DE 2016. 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
CONVOCATÒRIA:  1a 
DATA:  7 de juliol de 2016 
  
A L’Aldea, quan són les 13:00 hores, del dia 7 de juliol de 2016, es reuneixen a la Sala 
de Reunions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a aquest efecte en 
els termes legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local, 
que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, i assistits per mi, la Secretària. 
 
ASSISTENTS 
 
Presideix 
L’Alcalde 
Sr. Daniel Andreu i Falcó 
  
Vocals 
Sr. Simón Falcó i Moreso 
Sr. Albert Curto i Zapater 
Sra. Natividad Bernal i Bermudez 
 
Secretària Interventora 
M. Rosa Pons i Ferré 
 
Per la Presidència es declara oberta la sessió i es passen a despatxar els assumptes 
que integren l’Ordre del Dia, que són els que s’indiquen a continuació: 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE D ATA 30 DE JUNY 
DE 2016. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local, si tenen que 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de 
juny de 2016, que els hi va ser degudament lliurat. Al no fer-se cap observació, queda 
aprovat per unanimitat l’esborrany de referència. 
 
2n.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A  LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT INFORMÀTIC. PROCEDIMENT N EGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT.  

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En data 1 de juliol de 2016 per part de l’Alcaldia es va adoptar provisió per iniciar les 
actuacions preparatòries de l’expedient de contractació de serveis  del manteniment 
dels equips informàtics de l’Ajuntament de l’Aldea. 
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Vist que el valor estimat del contracte no és superior a 60.000 euros, IVA exclòs, i que 
donades les característiques del servei es considera com procediment  de licitació més 
adequat el procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el previst a l’art. 174 e) i 
177.2 del  RDL3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que s’ha redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives  i 
tècniques Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que en data 4 de juliol  de 2016 han estat emesos els informe de la secretaria-
intervenció municipal, en relació a la legislació aplicable, procediment a seguir i plecs 
de clàusules així com  fiscalització de la despesa 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
competències que l’Alcaldia ha delegat en favor d’aquest òrgan, segons el decret núm. 
147/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció de l següent ACORD , 
 
1. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de serveis de manteniment dels 
equips informàtics de l’Ajuntament de l’Aldea, per procediment negociat sense 
publicitat. 
 
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i  tècniques particulars  que ha de 
regir el contracte de serveis de manteniment d’equips informàtics de l’Ajuntament de 
l’Aldea, per procediment negociat sense publicitat amb un valor estimat de 28.800 
euros, IVA exclòs, en els termes que consten incorporats a l’expedient. 
 
3. Invitar a les empreses que tot seguit es relacionen per a que presentin oferta en 
els termes previstos en el Plec esmentat: PCSNET GRUP S.L, Develmedia, 
EBRECLIK SL.”  
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CONCESSIÓ DE SUBVENCION S A DIVERSES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“En el BOP de Tarragona de data 18 de febrer de 2016 es van publicar les bases per a 
l’atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi 
de L’Aldea. 
 
En data 11 de març de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar un acord pel qual va 
aprovar la convocatòria de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre. 
 
L’anunci de la convocatòria es va publicar en el BOP de Tarragona número 79 de data 
26 d’abril de 2016. 
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En data 6 de juliol de 2016 s’ha emès un informe de la secretària-interventora on 
s’especifica aquelles entitats que en dita data poden ser beneficiàries d’una subvenció 
per al 2016. 
 
La Comissió d’Avaluació  reunida en sessió de data 6 de juliol de 2016 proposa la 
concessió  dels següents ajuts: 
 

- REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

20/05/2016 1094/16 

AMPA CEIP 
MARIA 
GARCIA 
CABANES 

- Activitats d’arts 
plàstiques 
 
- Altres activitats 
 

1.500 € 
 

1.000 € 

1.500 € 
 

1.000 € 

27/05/2016 1168/16 
AMPA IES 
CAMARLES 

Preparació i 
repartiment de 
llibres i material 
escolar als 
alumnes ESO i 
Batxillerat 

1.000 € 300 € 

 
- REGIDORIA DE FESTES 

 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

30/05/2016 1173/16 
ASSOCIACIO 
DE JUBILATS 

Activitat Festes 
Majors l’Aldea 
2016. 
Organització del 
dia del jubilat 

3.000 € 3.000 € 

26/05/2016 1158/16 
AMICS 
TAURINS 

Despeses de 
l’embolada de 
dos bous i 
exhibició bou 
carril 

1.300 € 1.300 € 

 
Atès el marc legal pel qual es regeixen  les subvencions públiques que es concreta en 
la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i, el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (RLGS), així 
com els arts.118 a 129 del Reglament d’Obres i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny ( ROAS). 
 
Considerant les entitats que en relació a la subvenció municipal de l’any 2015 han 
justificat la mateixa segons el previst a les bases del 2015. 
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Atès que existeix crèdit suficient disponible a les aplicacions pressupostàries següents 
per ajuts a entitats i associacions municipals: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48012 
-Regidoria de Benestar: 231/48029 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48030 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48026 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de l’article 10 de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea. 
 
Per tot això, i de conformitat amb el previst en l’article 240 del 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, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Concedir a les entitats que tot seguit es detallen, una subvenció municipal per 
portar a terme la programació d’activitats corresponent a l’any 2016, al següent detall: 
 

- REGIDORIA D’ENSENYAMENT 
 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

20/05/2016 1094/16 

AMPA CEIP 
MARIA 
GARCIA 
CABANES 

- Activitats d’arts 
plàstiques 
 
- Altres activitats 
 

1.500 € 
 

1.000 € 

1.500 € 
 

1.000 € 

27/05/2016 1168/16 AMPA IES 
CAMARLES 

Preparació i 
repartiment de 
llibres i material 
escolar als 
alumnes ESO i 
Batxillerat 

1.000 € 300 € 

 
- REGIDORIA DE FESTES 

 

DATA 
PETICIÓ 

REGISTRE 
D’ENTRADA ENTITAT ACTIVITAT IMPORT 

SOL·LICITAT 
IMPORT 

CONCEDIT 

30/05/2016 1173/16 
ASSOCIACIO 
DE JUBILATS 

Activitat Festes 
Majors l’Aldea 
2016. 
Organització del 
dia del jubilat 

3.000 € 3.000 € 
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26/05/2016 1158/16 
AMICS 
TAURINS 

Despeses de 
l’embolada de 
dos bous i 
exhibició bou 
carril 

1.300 € 1.300 € 

 
2.- Aprovar les disposicions de les despeses (D) amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents: 
 
-Regidoria de Festes: 338/48012 
-Regidoria de Benestar: 231/48029 
-Regidoria d’Esports: 341/48005 
-Regidoria de Cultura: 334/48030 
-Regidoria d’Ensenyament: 326/48026 
 
3.- L’Entitat perceptora haurà de fer constar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament 
en tota la documentació impresa de l’activitat que se subvencioni, mitjançant la 
inscripció “Amb el suport de l’Ajuntament de l’Aldea”. 
 
4.- L'entitat beneficiària ha de justificar l’aplicació dels fons rebuts, d’acord amb el 
previst en l’art.14 de de l’Ordenança reguladora de les Bases per a l’atorgament de 
subvencions a entitats, associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea:  
 
“1. La justificació de la subvenció es realitzarà mitjançant la presentació de les factures 
justificatives corresponents a l’activitat subvencionada o concepte subvencionat, o a 
l’adquisició de material subvencionat, juntament amb una memòria detallada de 
l’activitat subvencionada o dels serveis o conceptes satisfets. La justificació es 
realitzarà utilitzant els models que a tal efecte posi l’Ajuntament a disposició de les 
entitats beneficiaries Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran de reunir 
els requisits següents: 
 
- Ser originals o fotocòpies compulsades. 
- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de la subvenció, o per 
l’adquisició de material o pagament del concepte subvencionable en el seu cas. 
- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció. 
- Han de tenir data de l’any que s’atorgui la subvenció. 
- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i reglaments que regulen les 
característiques de les factures i el seu contingut (número, dades identificaves de 
l’expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l’operació, i contraprestació total, lloc i 
data d’emissió). 
 
2.- En tot cas els beneficiaris de la subvenció tenen la obligació de justificar el doble de 
l’import de la subvenció que els hagués estat atorgada, a excepció de les entitats que 
hagin rebut una subvenció en càrrec a la partida pressupostària de la Regidoria de 
Festes, per la realització de les activitats contemplades a l’art. 9.3 d’aquestes, les 
quals únicament hauran de justificar l’import de la subvenció concedida. 
 
3.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es concedí el referit ajut i hagi justificat 
l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions concedides 
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podrà realitzar-se fins el 31 de gener corresponent a l’anualitat posterior a aquella en 
què es va concedir la subvenció. 
 
4.- Amb caràcter especial i prèvia petició motivada de les entitats interessades es 
podran efectuar pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació com a 
finançament necessari per realitzar actuacions inherents a la subvenció. 
 
5.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada la necessitat d’esmenar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons la despesa acreditada, amb la 
consegüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiaria per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la 
subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat 
el seu pagament.  
 
Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de 
l’import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d’ofici la reducció de 
l’import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l’import que cal 
justificar i l’import que s’ha justificat, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
6.- L’Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals 
s’aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. 
Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d’informació a 
l’ajuntament quan li fossin sol·licitades. 
 
7.- Per percebre el pagament de les subvencions atorgades és necessari que l’entitat 
beneficiaria hagi realitzat el fi públic per al qual es va concedir el referit ajut i hagi 
justificat l’import de la subvenció concedida. La justificació de les subvencions 
concedies podrà realitzar-se fins el 31 de gener de 2017. Amb caràcter especial i 
prèvia motivació de les entitats interessades es podran efectuar pagaments anticipats 
amb caràcter previ a la justificació com a finançament necessari per realitzar 
actuacions inherents a la subvenció. 
 
8.- Efectuar el pagament de la totalitat de la subvenció concedida en caràcter previ a la 
justificació de següent entitat: AMICS TAURINS. 
 
9è.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE RESIDUS DE LA 
LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 42/2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor d’Urbanisme: 
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“Atès que el Sr. A. D. F. ha sol·licitat la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obres 42/2016 de les obres de reparació de porxo ubicat al Polígon 13 Parcel·la 27 
de L’Aldea. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 23/06/2016. 
 
Vist el que disposen els arts. 187 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’art. 9 de l’Ordenança Municipal 
de la Gestió dels Residus de la Construcció. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
Decret núm. 47 de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acords: 
 
PRIMER.- Retornar al Sr. A. D. F., la fiança dipositada de la llicència d’obres núm. 
42/2016, per un import total de 150,00 €. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada i donar trasllat del mateix al 
servei d’intervenció municipal als efectes procedents.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA SOBRE L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA PE R TINENÇA 
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 455P/2016 ). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Regidor de Governació: 
 
“Vista la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
presentada per la Sra. G. M. R., en data 06/04/2016, RE número 41 del servei 
municipal de vigilància, en relació a l’animal de raça Pit Bull Terrier i que respon al 
nom “DAGA” i amb núm. d’inscripció al registre municipal 455 P. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció de data 30/06/2016 respecte la 
petició presentada. 
 
Vist el que disposen els arts. 2 i 3 del RD 287/2002, de 22 de març, per mitjà del qual 
es desenvolupa la Llei 50/99 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos, amb la redacció donada pel RD 1570/2007, de 30 
de novembre i els arts. 2 i 3 del Decret 170/2002, de data 11 de juny, sobre mesures 
en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació aportada per l’interessat per a la tramitació de la seva sol·licitud. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les 
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm. 
47/2015 de data 2 de juliol. 
 
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent: 
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1r.- Aprovar la sol·licitud de nova llicència per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a favor de la Sra. G. M. R. amb NIF 47820951H en relació al gos que té les 
dades següents: 
 

• Nom: DAGA    
• Raça: PIT BULL TERRIER 
• Sexe: Femella 
• Data de naixement: 14 de febrer de 2014 
• Núm. d’identificació: 941000018451685 
• Núm. d’inscripció en el registre municipal: 4555P 

 
2n.- La validesa d’aquesta LLICÈNCIA és de 5 anys. Aquesta llicència perdrà la seva 
vigència en el moment que el titular deixi de complir els requisits previstos en els arts. 
3 del RD 287/02 i 3 del Decret 170/02, i què són els següents: 
 
“Determina l’article 3 del R.D. 287/02 i 3 del Decret 170/02 que per l’obtenció o 
renovació de la llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos, es requereix 
el compliment per l’interessat dels següents requisits: 
-Ser major d’edat. 
-No haver estat condemnat pels delictes que anomena i no estar privat per resolució 
judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.  
-No haver estat sancionat per infraccions greus o molts greus amb alguna de les 
sancions accessòries previstes a la Llei 50/99 i articles 10 i ss. de la Llei del Parlament 
de Catalunya 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos.  
-Disposar de la capacitat física i aptitud psicològica adients per la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 
-Acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.” 
 
Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel 
seu titular en el termini de 15 dies, comptadors de de la data en que es produeixi a 
l’Ajuntament. 
 
3r.- Indicar al propietari del gos que de conformitat amb el previst en els arts. 8 del RD 
287/02 i 5 del Decret 170/02 sobre mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos la presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 
exigirà que la persona que els condueixi i controli porti la llicència a què es refereix 
aquest acord, així com certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al Registre 
municipal d’animals potencialment perillosos. 
 
Els animals potencialment perillós d’espècie canina, en llocs públics, hauran de portar 
necessàriament morrió apropiat per la tipologia de cada animal. Tanmateix hauran de 
ser conduits i controlats amb corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que 
pugui portar més d’un d’aquests gossos cada persona. 
 
Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, etc., 
hauran d’estar lligats, tret que disposin d’habitacle amb la superfície, alçada i 
tancament adient, per protegir les persones o animals que hi entrin. 
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La pèrdua o sostracció d’aquests animals s’haurà de comunicar al Registre municipal. 
 
4t.- Aprovar la liquidació de la taxa aplicada en virtut d’allò previst en l’O. F. Número 8 
art. D) a). per un import de 9,35 euros. 
 
5è.- El titular ha d’aportar anualment a l’Ajuntament la renovació da la pòlissa 
d’assegurança de l’animal. 
 
6è.- Notificar aquest acord a l’interessat i als serveis adients als efectes oportuns.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
6è.- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que s’ha format el padró corresponent a l’any 2016 respecte a la taxa municipal 
d’escombraries regulada a l’ordenança fiscal núm.10. 
 
Atès l’anunci publicat en el BOP de Tarragona de data 15 de febrer de 2016, núm. 30 
referent al calendari fiscal i anunci de cobrament any 2016. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el padró corresponent a la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus municipals corresponents a l’any 2016 el qual 
ascendeix a un import de 148.030 euros. 
 
2.- Exposar al públic dit padró per un termini d’un mes, de conformitat amb l’anunci de 
BASE.- Gestió d’Ingressos publicat en el BOP de Tarragona de data 15 de febrer de 
2016. 
 
3.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE.- Gestió d’Ingressos així 
com al servei municipal encarregat de la confecció de dit padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
7è.- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE GUAL 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que s’ha format el padró corresponent a l’any 2016 respecte a la taxa municipal 
d’escombraries regulada a l’ordenança fiscal núm.14. 
 
Atès l’anunci publicat en el BOP de Tarragona de data 15 de febrer de 2016, núm. 30 
referent al calendari fiscal i anunci de cobrament any 2016. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
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1.- Aprovar el padró corresponent a la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega  de 
mercaderies de qualsevol mena corresponents a l’any 2016 el qual ascendeix a un 
import de 14.698,85 euros. 
 
2.- Exposar al públic dit padró per un termini d’un mes, de conformitat amb l’anunci de 
BASE.- Gestió d’Ingressos publicat en el BOP de Tarragona de data 15 de febrer de 
2016. 
 
3.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE.- Gestió d’Ingressos així 
com al servei municipal encarregat de la confecció de dit padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
8è.- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA DE NÍNXOLS 2016 . 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia: 
 
“Atès que s’ha format el padró corresponent a l’any 2016 respecte a la taxa municipal 
de nínxols regulada a l’ordenança fiscal núm.12. 
 
Atès l’anunci publicat en el BOP de Tarragona de data 15 de febrer de 2016, núm. 30 
referent al calendari fiscal i anunci de cobrament any 2016. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar el padró corresponent a la taxa per serveis en cementiris locals, conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local corresponents a l’any 2016 el 
qual ascendeix a un import de 10.572,82 euros de nínxols i de 6 € de columbaris. 
 
2.- Exposar al públic dit padró per un termini d’un mes, de conformitat amb l’anunci de 
BASE.- Gestió d’Ingressos publicat en el BOP de Tarragona de data 15 de febrer de 
2016. 
 
3.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE.- Gestió d’Ingressos així 
com al servei municipal encarregat de la confecció de dit padró.” 
 
APROVAT per UNANIMITAT  dels membres assistents. 
 
La Presidència aixeca la sessió a les 13:30 hores d el dia 7 de juliol de 2016, de la 
qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta de 10 p àgines. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde-President               La Secretària Int erventora 
 
  
 
Daniel Andreu i Falcó     M. Rosa Pons Ferré  


