A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vuit de gener 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 18-12-2015, 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. 99/15.- Josep M. Aldomà Velasco i Esther Carulla Flix: Llicència urbanística per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C. Folch i Torres, núm. 3
Núm. 101/15.- Antonia Ambert Villorbina: Llicència urbanística per a la instal·lació d’un ascensor
en l’habitatge ubicat al C. La Bassa, núm. 4.
Núm. 1/16.- Oscar Inglada Massot: Llicència urbanística per a canviar la banyera per un plat de
dutxa en l’habitatge ubicat a l’Av. Raval, núm. 33.
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 38.666,40 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 03-12-2015, 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 08-01-16, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 38.666,40 €, 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.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de la
proposta que presenta en aquest punt i que és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en 22-12-2015 per la Sra. Lourdes Sellart Ravés, en sol·licitud
de canvi de nom dels nínxols 1-2-3 i 4 de la fila 84, a favor de la Sra. Lourdes Sellart Ravés, i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se
sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 1-2- 3 i 4 de la fila 84, fins ara a nom d’Hs. Lluís
Llobera Cabané i en endavant a nom de la Sra. Lourdes Sellart Ravés, com a usufructuària dels
nínxols.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a la interessada, amb inclusió dels
recursos pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
5.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM -2016.- A continuació es dóna lectura a la següent
proposta que diu:
“Ateses les peticions presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de
vehicles de tracció mecànica, per l’any 2016, la relació de les quals consta a l’expedient, i
Atès que s’ha presentat la documentació necessària a tal efecte, d’acord amb el contingut de l’art. 4
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions
en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de l’esmentat impost
corresponent a l’any 2016 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet acte seguit la proposta presentada
a votació i queda aprovada per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICIÓ OBRA “ARRANJAMENT PARQUET GIMNÀS
PAVELLÓ”.- Es dóna lectura, tot seguit, a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i que, copiada,
és la següent:
“Atès que la tempesta que va tenir lloc el passat mes de setembre va malmetre el parquet del
gimnàs del pavelló poliesportiu i cal procedir a arranjar-lo per tal de poder-lo utilitzar novament, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
Tenint en compte el pressupost presentat, i

De conformitat amb allò que disposa el RDL 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 i adjudicar al Sr. Gabriel Tàpies Farnell, el contracte titulat “Arranjament
parquet gimnàs pavelló”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant un contracte menor
d’obres. El preu del contracte importa la quantitat de 1.512,95 euros, més 317,72 euros,
corresponents al 21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
Tercer.- Notificar aquest acord al licitador amb la inclusió dels recursos pertinents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
7.- 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.
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.

