Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/4

La junta de govern local

Alexandre Centelles Pardo, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 21 / de febrer / 2020 s’adoptaren els acords següents:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Per part d'Alcaldia es presenta l'esborrany de l'acta de l'anterior Junta de Govern.
Es pregunta si algú té alguna objecció a fer. Ningú en fa cap.
Seguidament, se sotmet a votació.

Expedient 85/2020. 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 84.141,65 €, presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 07-02-2020, 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 21-02-2020, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 84.141,65 €, 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.
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Expedient 75/2020. Bonificació o Exempció Tributària
Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa de recollida
d'escombraries per a l'any 2020, pel fet que tenen contractat un gestor autoritzat, i
Atès que l'Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d'escombraries, en el seu article 2n punt
5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la taxa els titulars de les activitats que
generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment mitjançant un gestor
autoritzat.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la no subjecció a la Taxa per a la recollida d'escombraries per a l'exercici 2020, de les
empreses sol·licitants i que compleixen els requisits, que consten a l'expedient.
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen d'un mes per a la
presentació d'al·legacions. Cas que no n'hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.

Expedient 84/2020. VARIACIONS ESCOMBRARIES 2019
Atès el padró de modificacions per altes i baixes que s'ha emès i que afecta al padró del servei de
recollida d'Escombraries de l'exercici 2019,
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,

Primer.- Aprovar el Padró de modificacions, per altes i baixes, que completa el Padró de recollida
d'escombraries de l'exercici 2019. Les modificacions recollides ascendeixen a:
Total altes.......................................................

1.132,50 €

Total baixes ...................................................

427,50 €

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los que
disposen d'un termini d'un mes per a la presentació d'al·legacions. Cas que no n'hi haguessin, aquest
acord esdevindrà definitiu.

Expedient 78/2020. PADRÓ ESCOMBRARIES 2020
Atès que s'ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d'escombraries de l'exercici
2020,
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
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És pel qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

És pel qual proposo a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Padró corresponent al servei de recollida d'escombraries de l'exercici 2020, que
importa la quantitat de 115.478,00 €.
Segon.- L'esmentat padró es liquidarà en dos terminis.
Tercer.- Exposar al públic durant un mes, l'esmentat Padró així com els seus períodes de liquidació,
amb publicació al Butlletí Oficial de la província i tauler d'anuncis municipal, termini durant el qual es
podran presentar al·legacions. Cas que no n'hi hagin, aquest acord esdevindrà definitiu.

Expedient 73/2020. Llicències Urbanístiques
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:

18/2020: Josep M. Farnell Querol: Reparació de coberta am plataforma elevadora.
19/2020: Ramon Solsona Ortet: Reparació de coberta, del cobert de la part posterior de l’habitatge.

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 les taxes que corresponguin i la seva
forma de liquidació.

Expedient 91/2020. Llicència primera ocupació Albert Brufau i Helena Guasch
En compliment del que estableix l’article 113.1 en relació a l’article 91.4 del R.O.F., el Sr. AlcaldePresident pregunta si pot sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local per raó d’urgència, uns
punts no compresos dins l’ordre del dia i que no poden ésser tractat a l’apartat de precs i preguntes.
El debat del punt d’urgència queda aprovat per unanimitat.

Codi Validació: 6G4YPYWPHRWZDGWDLNQGGGNKC | Verificació: https://elpalaudanglesola.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

72//2019: Josep M. Serrano Camps i Mercè Trilla Nabau: Construcció d’una bassa de purins.

Atesa la instància presentada pels Srs. Albert Brufau Berdaguer i la Sra. Helena Guasch Pastó, en
sol·licitud de llicència municipal de primera utilització de l’habitatge unifamiliar aïllat, ubicat a l’Av.
Ramon Espinet, núm. 34 i

Atès que els serveis tècnics municipals, han emès informe favorable, en data 14-022020.
Proposat l’atorgament de la llicència de primera utilització referent a l’habitatge abans
esmentat, en tant que les obres executades s’ajusten a les emparades en el projecte
aprovat, que s’adeqüen al destí previst, i que s’han acomplert les condicions
imposades en la llicència,
Examinats els arts. 90 i 91 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
en relació amb el 27 de la Llei 18/2007 de desembre del dret a l’habitatge, en aplicació
dels quals la llicència de primera utilització acredita el compliment de les condicions
imposades a la llicència d’obra,

Atorgar llicència municipal de primera utilització en favor dels Srs. Albert Brufau
Berdaguer i Helena Guasch Pastó per l’habitatge unifamiliar aïllat, ubicat a l’Av.
Ramon Espinet, 34, amb les condicions que es relacionen:
Condicions:
a)
La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat
civil o penal en què es pugui incórrer en l’atorgament de la llicència autoritzada.
b)
La llicència queda condicionada també a que hi hagi feta la connexió de tots els
serveis de l’edifici a la xarxa general de la població i liquidades les taxes
corresponents a aquests serveis, per la qual cosa serà requisit previ per enretirar
aquesta llicència que s’hagin abonat les taxes per la connexió corresponent al servei
d’aigua potable dels immobles relacionats.
c)
Cal tramitar la corresponent alta de la construcció per la liquidació de l’IBI, a
les mateixes oficines municipals, o bé directament al Centre de Gestió Cadastral,
havent, llavors, de presentar el corresponent comprovant a l’Ajuntament. Aquest
tràmit cal que es realitzi en el termini dos mesos a comptar des de la certificació del
final d’obra, informant-vos que el Cadastre pot imposar una sanció als propietaris si
aquests no presenten l’imprès 902 en el termini indicat.

Targetes aparcament 1/20, 2/20 i 3/20
Atesos els expedients tramitats per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució.
Atès que els instants han 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
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És per tot el qual, se sotmet a la consideració de la Junta de Govern, el següent acord:

públics col·lectius, i
Atesos els informes emesos, del 1r. en data 5 de febrer i del 2n. i 3r. en data 14 de febrer , 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 les TARGETES D’APARCAMENT INDIVIDUALS per a persones amb disminució
que ho han sol·licitat i que corresponen als expedients núm. 1, núm. 2 i núm. 3 de l’any 2020.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades als efectes legals oportuns.

Expedient 63/2020. Contractacions. Festa carnestoltes 2020

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de les actuacions que s’han de dur a terme durant
la celebració del Carnestoltes 2020, que tindrà lloc el proper dia 22 de febrer, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la quantia com
del servei a prestar, i

Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa RAIBOR ESPECTACLES SL, el contracte de
serveis titulat “Festa de Carnestoltes 2020”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte
menor de serveis.
El preu del contracte serà com a màxim de 1250 E. més l’IVA corresponent.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost de l’exercici 2020.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens adjudicatari.
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De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

