
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-cinc de setembre de l’any 

dos mil quinze, 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. S’excusa l’assistència del regidor Joan Baptista Pou i 

López. 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 10-9-2015, 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. 72/15.- Eduard Balcells Palau: Llicència urbanística per a l’arranjament del paviment del 

magatzem en una zona de 8 m2 aproximadament,  de  l’immoble ubicat al C. Fassina, núm. 1, en 

la part posterior que dóna al C. Canalet. 

- Núm. 73/15.- Robert Bellmunt Fernández: Llicència urbanística per reparar la tanca existent en 

la zona del pati de l’immoble ubicat al C. Pompeu Fabra, núm. 10B. 

- Núm. 74/15.- German Abascal Marañon: Llicència urbanística per pintar la façana de l’immoble 

ubicat al C. Mollerussa, núm. 67. 

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.” 

 

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 30.560,84 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 10-09-2015, 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 24-09-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 30.560,84 €, 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

4.- CANVI DE NOM DE NÍNXOLS.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta 

que copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en data 17-9-2015  pel Sr. Gonzalo Gou Espinet , en sol·licitud de 

canvi de nom dels nínxols 1,2,3 i 4 de la fila 16, a favor del Sr. Gonzalo Gou Espinet ,  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 16,  fins ara a nom de Juan Gou 

Gené i en endavant a nom del Sr.  Gonzalo Gou Espinet.  

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

pertinents. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa la proposta presentada a votació, queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS – EXERCICI 

2015.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la 

següent: 

 

“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes i Preus Públics de l’exercici 2015, s’ha 

confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel cobrament en 

voluntària, i 

Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats, 

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

 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels padrons de les 

Taxes i Preus Públics de l’exercici 2015.  

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 

executiva. 

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. 

 

6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ ·NETEJA DE LES ESCOLES”.- A continuació es 

procedeix a donar lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament té externalitzat el contracte de serveis titulat “Neteja de les Escoles” 

amb l’empresa Neteges Solinet, i que aquest contracte està a punt de finalitzar, i 

 

Atès que es tracta d’un contracte menor, i aquest no pot ser objecte de pròrroga tal i com disposa 

l’art. 23.3 de la LCSP, i 

Tenint en compte que l’empresa  esmentada realitza satisfactòriament aquell servei, per la qual 

cosa l’Ajuntament li ha requerit que presenti una nova oferta econòmica per a l’execució de la 

neteja de les escoles, i 



Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant un contracte menor del servei de 

Neteja de les escoles, i  

Tenint en compte el pressupost presentat, i 

De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 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 a l’empresa Neteges Solinet, el contracte de serveis titulat “Neteja 

de les escoles”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor, per raó de la 

quantia. El present contracte tindrà una durada d’un any i tindrà efectes a partir del 4-10-15. 

El  preu del contracte, d’acord amb l’oferta presentada, serà com a màxim de 15.070,00€/any, més 

3.164,70€ en concepte d’ IVA. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost vigent en la part que afecta a l’any 2015 i la resta al pressupost per a 

l’exercici 2016. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

No hi ha intervencions al debat. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA TITULADA “CONSTRUCCIÓ BANY 

ADAPTAT AL PAVELLÓ POLIESPORTIU”.-  En aquest punt es dóna lectura a la proposta que es 

presenta i que copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la necessitat i obligatorietat de construir un bany adaptat al pavelló poliesportiu, en el sentit 

de donar compliment al que disposen la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 

de barreres arquitectòniques, el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei  20/1991, de promoció 

de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat 

i el  RDL 1/2013, pel qual s’aprova el TR de la Llei General dels drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, i 

Atès que el Consell Català de l’Esport, mitjançant Resolució provisional de data 9-7-15 ha 

comunicat a aquest Ajuntament la concessió d’una subvenció per tal de poder realitzar l’actuació 

esmentada, dins de la línea de subvencions destinades als ajuntaments per actuacions urgents 

d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents per 

a l’any 2015, la qual obra ha d’estar realitzada i justificada abans del dia 2-11-2015, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte 

d’obres menor, i 

Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament i la Resolució de l’alcaldia de 

data 24-9-15, 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.-  Adjudicar a l’empresa Ramon Piera Ripoll, el contracte de l’obra titulada  “Construcció 

bany adaptat al pavelló poliesportiu”, i d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant un 

contracte menor d’obres, atès que aquesta empresa ha presentat l’oferta més avantatjosa 

econòmicament per a l’Ajuntament i, en tot cas, no superior al preu del contracte. El preu del 

contracte adjudicat importa la quantitat de 6.594,78 euros, més 1.384,90 euros, corresponents al 

21% d’IVA. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost. 

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

Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció, per la qual cosa se sotmet a cvotació la proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 



8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “APARCAMENT DE VEHICLES 

PESANTS”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la 

següent: 

 

“Atès que en data 31-7-15 aquest Ajuntament ha aprovat inicialment la memòria valorada per a 

l’execució de l’obra titulada “Aparcament de vehicles pesants” i que  durant el termini d’exposició 

pública no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa aquella memòria ha esdevingut definitiva, 

i 

Atès que aquesta corporació considera convenient i necessari dur a terme l’execució de 

l’esmentada obra, 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 els diversos pressupostos presentats, 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 a l’empresa Mases SL el contracte titulat “Aparcament de vehicles 

pesants”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant un contracte menor d’obres. El  preu del 

contracte importa la quantitat de 24.710,75 euros, més 5.189,26 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 als licitadors amb la inclusió dels recursos pertinents. 

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

 

No hi ha intervencions al debat. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “REPOSICIÓ ENJARDINAMENT FONT DE 

L’AGUAIT.-  En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, 

és la següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament considera necessari reposar la zona enjardinada de la Font de 

l’Aguait i arranjar les zones verdes existents per tal de millorar aquell espai, i  

Atès el pressupost presentat per l’empresa que presta els serveis de jardineria a l’Ajuntament, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de 

conformitat amb el que disposa el TR 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 mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia, a l’empresa 

Jardineria Bonboix SL el contracte titulat “Reposició enjardinament Font de l’Aguait”, d’acord 

amb la seva proposta presentada, i que importa la quantitat de 3.321,00€ més 697,41€, en concepte 

d’IVA. 

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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. 

 

10.- 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 vint-i-

cinc minuts. 

 


