A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-sis d’agost de l’any dos mil
setze, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió ordinària
de la Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els següents
regidors: Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. A indicació de la
Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors
Joan Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i
Torres.
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que és el
següent:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Declarada oberta la sessió per la
Presidència i havent-se procedit d’acord amb el contingut de la Llei municipal de Catalunya, a la
distribució prèvia als regidors, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 118-2016, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no havent-n’hi cap,
es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i
que, copiada, és la següent:
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es relacionen,
i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en cadascun dels
expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es relacionen, amb
les condicions que s’esmenten en els respectius informes.
Relació de llicències sol·licitades:
Núm. 22/16.- Buildingcenter SAU: Llicència urbanística pel canvi de nom i per l’acabament dels vuit
pisos de l’escala 2 i garatges de les escales 1 i 2, ubicats a l’edifici del C. La Font, núm. 8-10.
Núm. 67/16.- Josefa Gou Cardona: Llicència urbanística per l’arranjament d’una canal embossada i
arranjar el revestiment malmès per l’aigua a l’immoble del C. Colon, núm. 26.
Núm. 68/16.- Jaume Lasierra Piñol: Llicència urbanística per arranjament de paviment de terrat, amb
retirada de grava existent i col·locació de pintura impermeabilitzant, a l’immoble ubicat al C. Ramon i
Cajal, núm. 18.
Núm. 69/16.- Santiago Llobera Puig: Llicència urbanística per la realització d’obres de reforma
consistents en substitució de banyera per plat de dutxa, a l’immoble de la Pl. de la Generalitat, núm. 6,
llicència ja concedida en la Junta de Govern de 12-5-16, i caducada.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als informes
emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per
unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que
diu el següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les factures
i obligacions de pagament que importa 17.792,68 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 11-08-2016, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la Junta de Govern,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la relació de factures de data 26-08-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 17.792,68 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del pressupost municipal
vigent.
Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el pagament
de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per
unanimitat.
4.- PADRÓ SERVEI AIGUA POTABLE – 2N TERMINI DEL 2016.- Acte seguit es dóna lectura a la
proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el
consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al segon termini de
l’exercici de 2016, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el consum i
manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al segon termini de l’exercici de
2016, el qual importa les següents quantitats:
- Total quota manteniment:
12.194,14 €
- Total Iva quota manteniment (21%):
2.558,39 €
- Total Consum d’aigua:
11.861,20 €
- Total Iva consum d’aigua (10%):
1.186,50 €
- Total import Cànon:
38.537,34 €
- Total IVA a càrrec del Cànon (10%):
3.854,24 €
- Total Padró:
70.191,81 €
Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic durant el termini d’un
mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis municipals a efectes de
possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
5.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.- En aquest punt es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten autorització per
instal·lar les seves atraccions, durant els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost en motiu de la Festa Major, de la
que ha resultat el següent:
1.- Sol·licituds amb la documentació presentada correctament:
- Sra. M. del Pilar Marino Rado
- Sr. Samuel Batista Teixeira
2.- Sol·licitud que hi manca documentació:
- Sr. Jesús Salvador
Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar la instal·lació de totes les atraccions sol·licitades pels peticionaris relacionats en
l’apartat 1, els propers dies 26, 27, 28 i 29 d’agost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda
aprovada per unanimitat.
6.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores.

