A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-dos de juliol 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 87-2016, 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. 60/16.- Josep M. Serrano Caselles: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica per
a protecció de granja existent, al polígon 8, parcel·la 48.
Núm. 61/16.- Timotea Tribó Farré: Llicència urbanística per realitzar obres d’instal·lació de plaques
d’impermeabilització en coberta existent, revestiment de parets amb morter i nou paviment de
rajoles, al cobert de la zona del pati de l’immoble existent al C. Urgell, núm. 11.
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 41.644,29 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 08-07-2016, 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 22-07-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 41.644,29 €, 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.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ FESTA MAJOR ESTIU-2016.- Acte seguit es dóna lectura a
la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per a la celebració de
la “Festa Major d’estiu 2016”, a celebrar a finals del mes d’agost, i
De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és pel qual proposo a la Junta de
Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar la celebració de la “Festa major d’estiu 2016”, amb els artistes i professionals
que es relacionen a continuació, mitjançant i amb encàrrec a l’empresa SUBIRÓS SL:
CONTRACTE
LA RAÍZ
AUXILI
ALL COVERS
DJ O.G.T.
PIRATS PEL FOC DIABLES DE PIRA
EQUIPS TÈCNICS
INFRAESTRUCTURES
SERVEIS LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS
SERVEI DE SEGURETAT
LLOGUER CASETES
LLOGUER WC
ORQUESTRA ATALAIA
QUINTET MONTSE&JOE TRANSFER
MAG SELVIN
FESTA ESCUMA
EN GIL & RATAPLAM
C.O. ROSALEDA
LA FESTA DEL MÉS TUMACAT
TOTAL

IMPORT
13.000 €
3.000 €
600 €
600 €
1.900 €
1.950 €
1.440 €
837,50 €
610 €
500 €
515 €
7.000 €
2.800 €
900 €
0€
600 €
5.000 €
740 €
41.992,50 €

IVA
TOTAL
2.730 €
15.730 €
630 €
3.630 €
126 €
726 €
126 €
726 €
399 €
2.299 €
409,50 € 2.359,50 €
302,40€ 1.742,40 €
175,87 € 1.013,37 €
128,10 €
738,10 €
105 €
605 €
108,15 €
623,15 €
1.470 €
8.470 €
588 €
3.388 €
189 €
1.089 €
0€
0€
126 €
726 €
1.050 €
6.050 €
155,40 €
895,40 €
8.818,42 € 50.810,92 €

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la
signatura del corresponent contracte.
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 PUOSC 2016-2017.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta que,
copiada, és la següent:
“Atès el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per aquest període, és pel qual proposo a la
Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la presentació de sol·licitud d’inclusió en el programa de la convocatòria del PUOSC
2016-2017, per a despeses de reparacions, manteniment i conservació les actuacions que seguidament
s’indiquen:

 Any 2016: “Reparacions diverses enllumenat públic”
 Any 2017: “Reparació enllumenat públic SAU-3. Quadre núm. 1”
Segon.- Aprovar els informes tècnics justificatius de la necessitat i viabilitat de les actuacions i les
memòries descriptives que es relacionen en la demanda de les sol·licituds per a la seva inclusió al Pla.
Tercer .- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de la petició assenyalada en el present acord,
així com per a la signatura dels documents necessaris per a la seva tramitació.
Quart.- Facultar la secretària per a la formalització de les peticions assenyalades en el present acord, i
per enviar la documentació telemàticament, tal i com disposa la normativa legal establerta.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarada l’obertura del debat 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 i quinze
minuts.

