
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia dotze de gener de l’any dos mil 

divuit, 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 assisteix també 

la regidora Irene Ruestes i Guillem. No hi assisteix el regidor Joan Baptista Pou i López. Tots ells 

assistits de la secretària, M. Carme Llobera i Torres.  

Es 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 

29-12-2017, 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.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INNÒCUA.- A continuació es procedeix a donar lectura a la 

proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Gené Simó, en representació de Porcs Et Porcelets SL, 

demanant llicència municipal referent a una agència de transport de mercaderies, situada al C/ Sant 

Blai, 2, planta 2a, porta 4a, i 

Atès que l’activitat d’agència de transport de mercaderies, CCAE 5229 “Altres activitats afins al 

transport”, no es troba inclosa en cap dels annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i control 

ambiental de les activitats, ni de la Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica, i per tant, es considera innòcua, i 

Tenint en compte l’informe favorable, emès en data 29-12-2017 pel Sr. David Palou Lamarca, 

tècnic municipal,  

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

 

Primer.- Concedir al Sr. Jordi Gené Simó, en representació de Porcs Et Porcelets SL, llicència 

municipal per a una agència de transport de mercaderies, situada al C/ Sant Blai, 2, planta 2a, porta 

4a. 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al C/ Sant Blai, 2, 

planta 2a, porta 4a. 

Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització 

d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

No hi ha cap intervenció al debat i se sotmet la proposta a votació quedant 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 70.937,21 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 29-12-2017, 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 12-01-18, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 70.937,21 €, 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.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES – EXERCICI 2017.- .- La Sra. Alcaldessa dóna 

lectura a la proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent: 

 

“Un cop confeccionada la relació de les cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en 

l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2017, i l’import total de les despeses fiscals suportades 

per aquest Ajuntament, als efectes d’abonament de la corresponent compensació econòmica, 

regulada en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives, i d’acord amb 

el que disposa l’art. 9.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, 

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

 

Notificar a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, la relació de les 

cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 

2017, i l’import total de les despeses fiscals suportades per aquest Ajuntament, als efectes 

d’abonament de la corresponent compensació econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de 

desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

La Sra. Alcaldessa obre el debat sense que hi hagi intervencions pel qual, tot seguit, declara l’obertura 

de la votació de l’aprovació de la proposta presentada que és favorable per unanimitat. 

 

5.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM – EXERCICI 2018.- A continuació es procedeix a 

donar lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i que diu el següent: 

 

“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de 

vehicles de tracció mecànica, per l’any 2018, la relació de les quals consta a l’expedient, i  

Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, 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 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 2018 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.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “CONDICIONAMENT CARRERS  FRANCESC 

BOLDÚ,  JACINT VERDAGUER, CERVANTES I MILLORA DE LA MOBILITAT A L’AV. 

PAU CASALS - FASE II.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que diu el 

següent:  

 

“Atès el contracte d’obres titulat “Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer, Cervantes 

i millora de la mobilitat de l’Av. Pau Casals. Fase II”, i 

Atès que l’empresa M. i J. Grúas SA ha presentat en aquest Ajuntament, en data 10-1-18 el Pla de 

Seguretat i Salut de les Obres anteriorment esmentades, i 

Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut 

d’Obres, és favorable, i 

Examinada la documentació que l’ acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en 

les Obres de Construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local i 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa M. i J. Grúas SA, d’aplicació 

en l’execució de l’obra titulada “Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer, 

Cervantes i millora de la mobilitat de l’Av. Pau Casals. Fase II”. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres perquè en faci la preceptiva 

comunicació a l’autoritat laboral. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

No hi ha intervencions al debat. Se sotmet a votació aquesta proposta 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 i trenta-

cinc  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. 


