Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/21

La junta de govern local

Ordinària

Data

12 / de novembre / 2021

Durada

Des de les 13:31 fins a les 15:17 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc de Sales Balcells Teixidó

Secretari

Alexandre Centelles Pardo

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

****022**

Carme Tàpies Llobera

SÍ

****203**

Francesc de Sales Balcells Teixidó

SÍ

****463**

Joan Ramon Valls Llobera

SÍ

****942**

Jordi Martínez Atero

SÍ

****934**

Maite Teixidó Jovells

SÍ

****604**

Xavier Costa Monyarc

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de
convocatòria

Número: 2021-0026 Data: 23/11/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Francesc de Sales Balcells Teixidó (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/11/2021
HASH: 63df56d5106b092ca2c2c01c65acca62

Alexandre Centelles Pardo (1 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 23/11/2021
HASH: 07e64d071af0a1fa4d3728ea1a5097ee

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta anterior per unanimitat dels presents amb dret a vot.

Expedient 365/2021. Proposta de Despesa

Atès l’Acord de Ple 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 10-11-2021, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 34.756,73 € 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.

Expedient 333/2021. ll.o. 88/21- Anna Miró Ortet
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
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Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les factures i
obligacions de pagament que importa 34.756,73 €, presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-10-2021, i

Número: 2021-0026 Data: 23/11/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Llicència sol·licitada:
88/21 Anna Miró Ortet: A condicionament de la façana. Reparar el morter en mal
estat i fer un repàs de la teulada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
Llicència sol·licitada:
93/21 Simó Farnell SL, en nom de Mercè Llobera Segura: neteja i sanejament de la
teulada i substitució de canal
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Expedient 368/2021. ll.o. 94/21- Comunitat de propietaris C. Bècquer, 17
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa l'instància presentada en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relaciona, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en
l'expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

Número: 2021-0026 Data: 23/11/2021

Favorable
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Expedient 367/2021. ll.o. 93/21- Mercè Llobera Segura

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

Primer.- APROVAR la sol·licitud de llicència urbanística presentada, que tot seguit es
relaciona, amb les condicions que s'esmenten en els respectius informes.
Llicència sol·licitada:
91/21 Comunitat de propietaris C. Bècquer, 17: reparació del balcó del veí del 1r-4a,
que va ser malmès per accident de camió.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada, en data 27-10-2021, pel Sr. Antoni Camps Esteve, en
sol·licitud de canvi de nom, a favor seu, dels nínxols núms. 1-2 -3 i 4 de la fila 44,
que consten a nom d’Hs. de Jeroni Camps Tutusaus
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 núms. 1- 2 - 3 i 4 de la fila 44, que
consten a nom d’Hs. de Jeroni Camps Tutusaus i en endavant a nom del Sr. Antoni
Camps Esteve.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió
dels recursos pertinents.

Expedient 358/2021. Canvi de nom nínxol 4 fila 88
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada, en data 02-11-2021, pel Sr. Ramon Solé
Mateu, en sol·licitud de canvi de nom, a favor de la seva germana M.
Pilar Solé Mateu, del nínxol núm. 4 de la fila 88, que consta a nom de
José Solé Baella.

Número: 2021-0026 Data: 23/11/2021

Expedient 354/2021. Canvi nom nínxols 1-2-3-4 de la fila 44- Antoni Camps
Esteve.
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Tercer.- COMUNICAR a l'interessat l'import de l'ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'interessat, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.

Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del
canvi de nom que se sol·licita,

Expedient 359/2021. Canvi nom ninxols 3 i 4 fila 252
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada, en data 02-11-2021, pel Sr. Ramon Solé Mateu, en
sol·licitud de canvi de nom, a favor seu, dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 252, que
consten a nom de Daniel Solé Sabaté i Hortensia Mateu Guim
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 núms. 3 i 4 de la fila 252, que consten a
nom de Daniel Solé Sabaté i Hortensia Mateu Guim i en endavant a nom del Sr.
Ramon Solé Mateu.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió
dels recursos pertinents.

Número: 2021-0026 Data: 23/11/2021

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats,
amb inclusió dels recursos pertinents.

Codi Validació: ADQNEK6D755WDDMLZAXGQFEZF | Verificació: https://elpalaudanglesola.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

Primer.- Aprovar el canvi de nom del nínxol núm. 4 de la fila 88, que
consta a nom de José Solé Baella i en endavant a nom de la Sra. M. Pilar
Solé Mateu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció
del següent acord:

Expedient 371/2021. Canvi nom nínxols 1-2-3-4 de la fila 61- Adela Esteve Clota
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la sol·licitud presentada, en data 03-11-2021, pels hereu de Jaume Esteve
Teixidó, en sol·licitud de canvi de nom, a favor de la Sra. Adela Esteve Clota, dels
nínxols núms. 1, 2, 3 i 4 de la fila 61, que consten a nom del Sr. Jaume Esteve Teixidó

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió
dels recursos pertinents.

Expedient 360/2021. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució.
Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la
condició de persona amb disminució que supera el barem que determina l’existència
de dificultats per utilitzar transports públics col•lectius, i
Atès l’informe emès, en data 25 d’octubre de 2021, per l’Equip de serveis socials, i
Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la
consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- ATORGAR la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per la persona
amb disminució que ho ha sol•licitat i que correspon a l’expedient núm. 12 de l’any
2021.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals
oportuns.

Número: 2021-0026 Data: 23/11/2021

Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols núms. 1, 2, 3 i 4 de la fila 61, que
consten a nom del Sr. Jaume Esteve Teixidó i en endavant a nom de la Sra. Adela
Esteve Clota.
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És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom
que se sol·licita,

Expedient 361/2021. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució.

Primer.- ATORGAR la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per la persona
amb disminució que ho ha sol•licitat i que correspon a l’expedient núm. 13 de l’any
2021.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals
oportuns.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2021-0026 Data: 23/11/2021

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la
consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
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Atès l’informe emès, en data 29 d’octubre de 2021, per l’Equip de serveis socials, i

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la
condició de persona amb disminució que supera el barem que determina l’existència
de dificultats per utilitzar transports públics col•lectius, i

