A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia deu de febrer de l’any dos mil
dotze, 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 José M. Granados i Cabestany.
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 Salvia Fontanet i Jaume Timoneda i Nabau. 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 1-2-2012, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació i no haventn’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per
unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es
presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el 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. 13/12.- M. Carme Llobera Pont: Llicència urbanística per a nou paviment en la zona del
garatge, de l’habitatge ubicat al C. Colon, núm. 1.
- Núm. 15/12.- Joana Roca Gou: Llicència urbanística per a reforç de la paret mitgera amb dos
pilars d’obra de l’habitatge ubicat al C. Jacint Verdaguer, núm. 19.
- Núm. 16/12.- Isidre Cheto Farré: Llicència urbanística per a obres de reforma consistents en
l’arranjament de la claveguera de la zona de planta baixa, nou paviment de la zona de l’entrada i
arranjament del paviment de la planta del pis, tot de l’habitatge ubicat al C. Sant Salvador, núm.
18.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 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.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada
per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta que presenta la
Sra. Alcaldessa, en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“.Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 28.875,56 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 01-02-2012, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 10-02-12, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 28.875,56 €, 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.-DOCUMENTACIÓ OBRA “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DELS
CARRERS CANAL I SANT JOSEP” PUOS-2008.- En aquest punt es dóna lectura a la següent
proposta:
“Atès que per Resolució del Director general de l’Administració Local, de 9 de gener de 2012,
s’han actualitzat les dades econòmiques relatives al projecte titulat “Renovació de la xarxa de
clavegueram part del C. Canal i del C. Sant Josep”, actuació núm. 2008/1166, inclosa al Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 2008, i
Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 23-12-11 va acordar adjudicar
a l’empresa GARROFE SAU el contracte per a l’execució de l’obra titulada “Renovació de la xarxa
de sanejament dels carrers Canal i Sant Josep”, i
Atès que en data 13-1-12, es va formalitzar l’ementat contracte amb aquella empresa, i
Atès el que disposa la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació i el Real
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, i
Atès el Pla de Seguretat i Salut de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament dels carrers
Canal i Sant Josep”, redactat per l’empresa Garrofé SAU, i tenint en compte l’informe favorable
emès pel tècnic competent,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat i designar la persona següent:
- Nom i cognoms del director facultatiu: Carles R. Guerrero i Sala
- Títol professional: Arquitecte
Tercer.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Fer constar que el projecte tècnic i la documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de
l’actuació, així com de la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària especificada a
continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació a la
partida 611,10,4 del pressupost corresponent a l’exercici 2011.
Setè.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament
dels carrers Canal i Sant Josep”, redactat per l’empresa GARROFÉ SAU.
Vuitè.- Nomenar coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra esmentada, el Sr.
Xavier Vicente i Miret, enginyer tècnic, del gabinet tècnic Valls i Vicente Enginyers.
Novè.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
5.- 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.
NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a reserva dels termes que en resultin
de la seva aprovació.

