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
tretze, 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 Jaume Timoneda i Nabau i Joan Salvia i Fontanet. S’excusa
l’assistència del regidor, Sr. Carles Esquerda Serrano. 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 2-8-2013, 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.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en
aquest punt 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. 64/13.- Andreu Serrano Solé: Llicència urbanística per canvi de reixes (slats) per adequarles a la nova normativa i repàs de la coberta existent per filtracions d’aigua, a l’edifici de la granja
ubicada al polígon 9 parcel·la 12.
- Núm. 65/13.- Teresa Espinet Pons: Llicència urbanística per a consolidació de part de la paret de
façana malmesa en l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 75.
- Núm. 66/13.- Martí Tarros Farrerons: Llicència urbanística per pavimentar amb formigó el terra
del taller ubicat al C. Pompeu Fabra, núm. 4.
- Núm. 67/13.- Teresa Fontanet Vilagrasa: Llicència urbanística per realitzar una base de grava i
paviment de formigó al pati de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 21.
- Núm. 68/13.- Ramon Rames Gómez: Llicència urbanística per repassar les façanes de l’habitatge
ubicat en la cruïlla dels C. Balmes, núm. 2 i Pl. Espanya, núm. 5.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als sol·licitants 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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, tot seguit, se sotmet a votació la proposta presentada
i 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 22.705,92 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 2-08-2013, 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 23-08-13, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 22.705’92 €, 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 cap intervenció al debat i se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
4.- RECTIFICACIÓ MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM - PRORRATEIG - 2n. TRIMESTRE
2013.- En aquest punt es dóna compte de la proposta de la Sra. Alcaldessa que, copiada, diu el
següent:
“Atès que s’ha comprovat que al padró del prorrateig de l’IVTM. del 2n. trimestre de 2013,
aprovat per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 2-8-13, hi ha una errada de
càlcul que provoca una variació en l’import de les baixes aprovades,
Atès que l’import aprovat va ser de 668,77 € sent el correcte 695,74 €,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la següent modificació que afecta al padró del prorrateig de l’IVTM. del 2n.
trimestre del 2013:
- Import d’alta:
0,00 €.
- Import de baixa: 26,97 €.
Segon.- Notificar aquesta rectificació a l’interessat per al seu coneixement i efectes, informant-lo
que disposa d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin,
aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per
unanimitat.
5.- PADRÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) - EXERCICI 2013.- Es
procedeix, a continuació, a donar lectura a la següent proposta, que diu:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2013, corresponents a
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula definitiva, 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 i Llistes cobratòries de l'exercici 2013, corresponents a l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva, el qual importa un total de
37.225,48 euros.
Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de
liquidació, durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província, al tauler
d’anuncis i web municipals als 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.”

No hi ha cap intervenció i se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
6.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.- A continuació es dóna compte de la següent proposta que diu:
“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten instal·lar les
seves atraccions, per la propera festa major que tindrà lloc els dies 29-30-31 d’agost i 1 de
setembre.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar la instal·lació de les atraccions sol·licitades, als següents peticionaris:
-

M. Teresa Rado Marino i M. del Pilar Marino Rado, per les atraccions:
“Pesca de Patos”
“Dragón”
“Tiro”
“Camas elàsticas”
“Algodonera”

-

M. Mercedes Marin Marin, per les atraccions:
“Pista americana”
“Globo hinchable”

-

Candido Bautista Ferrera, per les atraccions:
“Parada de xuxeries i caramels”

-

Omar Luis Molina Ferrara, per les atrancions:
“Creperia”

-

Jesus Salvador Marinkovich Marin, per les atraccions:
“Volador infantil”

-

Cristian Botija Caravaca, per les atraccions:
“ Venda d’artesania”

-

M. Glòria Flores Diaz, per les atraccions:
“ Saltamontes”

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, 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 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.

