Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/3

La junta de govern local

Alexandre Centelles Pardo, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 7 / de febrer / 2020 s’adoptaren els acords següents:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
L'Acta anterior queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

Expedient 58/2020. Proposta de Despesa
Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les factures i
obligacions de pagament que importa 53.761,19 €, presentades en aquest Ajuntament des de la
darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 24-01-2020, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 02-07-2019, 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 07-02-2020, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 53.761,19
municipal vigent.

€, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del pressupost

Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el pagament
de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria.

El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.

Expedient 57/2020. Compte recaptació Aigua 2t-2019
Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d'aigua potable a
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CERTIFICAT

domicili, corresponent al segon termini de l'exercici 2019, s'ha confeccionat el
Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel cobrament en voluntària, i

Atesos els rebuts que, dins d'aquell període, no han estat liquidats,

És pel qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del
Padró de la taxa pel servei d'aigua potable a domicili corresponents al segon termini
de l'exercici 2019,

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en
la via executiva.
La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

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:
77/2019: Anna Piñol Romero: Substitució i ampliació part d’un habitatge
08/2020: Montserrat Vidal Fontanet: Reforma de l’entrada, nou paviment del pati i repàs de la
coberta
10/2020: Manel Cabestany Serret: Canvi de canonada d’aigua, allargant la teulada
13/2020: Josep Bellmunt Guillen: Reparar el revestiment de la façana
15/2020: Mar Torné Nogués: Canvi del comptador d’aigua a la vorera
16/2020: Francesc Farnell Barqué: Enrajolar el garatge
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
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Llicències Urbanístiques (77 de 2019 i 8-10-13-15-16 de 2020)

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.”
La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

Expedient 60/2020. Contractacions. Contratació coberta escola pl. Generalitat
Atès que el temporal de vent que va tenir lloc el dia 21 de gener va ocasionar, entre altres, destrosses a
la coberta de l’escola de la pl. Generalitat, en el sentit que es van despendre diverses teules d’aquest
edifici municipal, i
Tenint en compte que en tractar-se d’una de les escoles del nostre municipi, és un espai molt
concorregut per infants i pares i que per tal d’evitar riscos que puguin causar danys a les persones que
transiten per aquell indret cal actuar de manera immediata i procedir a arranjar els desperfectes
ocasionats, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa GARROFÉ SAU, a instància d’aquest Ajuntament, i
Tenint en compte el contingut dels informes de secretaria i d’intervenció, on diu que hi ha partida
pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 40.000.-€ (IVA exclòs), essent un
contracte menor, és pel qual es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa GARROFÉ SAU, el contracte titulat “Reparació coberta escola pl.
Generalitat” per un import de 3037 €, més l’IVA corresponent.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, per al seu coneixement i efectes.
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La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

