
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia quinze de juliol de l’any dos mil 
onze, 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, Joan Salvia i Fontanet i Jaume Timoneda i Nabau. 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  1-07-2011, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o rectificació 
a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, 
quedant aprovada per unanimitat. 

 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es 
presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el 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. 37/11.-  Joan Serradell i Ortet: Llicència urbanística per l’acabament de les obres 
sol·licitades i concedides en llicència núm. 8/2011, ubicades al C. Castell núm. 12 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels informes 
emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de liquidació. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Declarat obert el debat, no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada 
per unanimitat. 

 
3.- LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ.- En aquest punt es presenta la proposta que, copiada, és 
la següent: 
 

“Atesa la instància presentada en data 17-6-2011, per l’empresa Palau Promocions 2005 SL, en 
sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació dels habitatges ubicats a la cantonada del C. 
Bisbe Deig amb C. Prat de la Riba, executats en tres fases que són: 
Fase 1: Edifici plurifamiliar compost de 4 habitatges i 4 aparcaments. 
Fase 2: Edifici plurifamiliar compost de 4 habitatges i 4 aparcaments. 
Fase 3: Tres habitatges unifamiliars. 
Atès que els serveis tècnics municipals, han emès informe favorable, en data 8 de juliol de 2011 
Proposat l’atorgament de la llicència de primera ocupació referent als habitatges relacionats, 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 12 de la Llei 24/1991 de l’habitatge, en aplicació dels quals la llicència de primera 
utilització acredita el compliment de les condicions imposades a la llicència d’obra, 
I tenint en compte també el contingut del Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims 
d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i la cèdula d’habitabilitat, i en especial el seu article 6.3 
que disposa que prèviament a la seva ocupació els habitatges han de disposar de cèdula 
d’habitabilitat, 
És per tot el qual, se sotmet a la consideració de la Junta de Govern, el següent acord: 
 
Atorgar llicència municipal de primera ocupació amb les condiciones que després es relacionen, a 
favor de PALAU PROMOCIONS 2005 SL,  pels habitatges ubicats a la cantonada del C. Bisbe 
Deig amb C. Prat de la Riba, i que són els següents: 
1) Edifici plurifamiliar compost de 4 habitatges i 4 aparcaments. 
2) Edifici plurifamiliar compost de 4 habitatges i 4 aparcaments. 
3)Tres habitatges unifamiliars. 
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 dels 
habitatges 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,  comptadors, i si cal, caixes, corresponents al servei d’aigua potable dels habitatges 
relacionats. 
c)  Els habitatges no podran ser habitats sense la prèvia obtenció de la cèdula d’habitabilitat 
corresponent. 
d)   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. Ambdós tràmits, l’un o l’altre, cal que es realitzin en el 
termini d’un mes a comptar des de la rebuda de la notificació de la concessió de la llicència. 
No obstant la Junta de Govern  acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació l’anterior proposta queda aprovada per 
unanimitat. 

 
4.- LLICÈNCIA CANVI NOM NÍNXOLS.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la següent 
proposta: 
 

“Atesa la sol·licitud presentada, en data 30-06-2011, per la Sra. Enrica Claveria Vilalta, en 
sol·licitud de canvi de nom del nínxol  1 de la fila 50,  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 del nínxol 1 de la fila 50, fins ara a nom de la Sra. Enrica 
Claveria Vilalta, i en endavant a nom de la Sra. Joana Bala Cano. 
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a les interessades, amb inclusió dels 
recursos pertinents. 
No obstant la Junta de Govern  acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, acte seguit, se sotmet a votació la proposta 
presentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 



5.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la següent proposta que, 
copiada, diu: 
 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 
factures i obligacions de pagament que importa 26.165,40 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 01-07-2011, 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 14-07-11, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 26.165.470 €, 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 pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat.  
 
6.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM PRORRATEIG 1R. TRIMESTRE-2011.- En aquest punt es 
dóna lectura a la següent proposta  la qual diu el següent: 
 
“Ateses les modificacions notificades durant el 1r. trimestre, que afecten el Padró de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2011, i  
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
corresponents a l’exercici 2011, i que són les següents: 
ALTES--------------------2.212,27 € 
BAIXES ------------------2.865,14 € 
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. 
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 que queda 
aprovada per unanimitat. 

 
7.- MODIFICACIÓ PADRÓ ESCOMBRARIES, 1r. SEMESTRE-2011.- A continuació la Sra. 
Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que presenta i que diu el següent: 
 

“Atès el padró de modificacions que s’ha emès i que afecta al padró de les escombraries 
corresponents al 1r. semestre de l’exercici 2011, 
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró de recollida d’escombraries  corresponents al 1r. 
semestre de l’exercici 2011, que són les següents: 
Total Altes .................................................1052,00 € 
Total Baixes ..............................................     92,00 €  



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

 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions. Sotmet a continuació, la proposta, a 
votació i queda aprovada per unanimitat. 
 
8.- PADRÓ ESCOMBRARIES, 2N. SEMESTRE-2011.- En aquest punt es presenta la proposta que 
segueix i que, copiada, diu: 
 

“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 2n. 
semestre del 2011,  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 corresponent a la recollida d’escombraries del 2n. semestre del 2011, 
que importa la quantitat de 56.134,00 € 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró 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.” 

 
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per 
unanimitat. 
 
9.- PADRÓ IAE EXERCICI 2011.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que la Sra. 
Alcaldessa presenta i que és la següent: 
 

“Atès que s’han confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2011, 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 2011, corresponents a l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva,  el qual importa un total de 
30.369,98  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.” 
 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i, al no haver-hi intervencions, sotmet acte seguit, a votació 
l’aprovació de la proposta presentada, que queda aprovada per unanimitat. 
 
10.-COMPTE RECAPTACIÓ PADRÓ ESCOMBRARIES, 1R. SEMESTRE-2011.- A 
continuació, la Sra. Alcaldessa, llegeix la proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries del 1r. semestre de 
l’exercici 2011, 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 del Padró de 
recollida d’escombraries del 1r. semestre de l’exercici 2011.  
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 al debat. La proposta, un cop sotmesa a votació, queda aprovada per 
unanimitat. 
 
11.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA I RECEPCIÓ OBRA PUOS-2008.- En aquest punt es 
dona lectura a la proposta que, copiada, diu: 
 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per Simó Farnell SL en relació a l’execució 
de l’obra titulada “Renovació de part de la xarxa de clavegueram del C. Canal” inclosa al PUOSC, 
anualitat 2008, i 
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius de l’esmentada 
obra, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra titulada “Renovació de part de la xarxa 
de clavegueram del C. Canal”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi 
Capell, d’un import de 15.573,25 E. 
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra. 
Tercer.- Notificar a la secció del PUOSC, l’adopció d’aquest acord, tal i com disposen les bases 
del Pla esmentat. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

La Sra. Alcaldessa obre el debat i fa un breu resum del procediment i execució d’aquesta obra, del 
qual tots els regidors en queden assabentats. 
 
No hi ha més intervencions, pel qual, se sotmet la proposta a votació, i queda aprovada per unanimitat. 
 
12.- PRECS I PREGUNTES.-  En aquest apartat s’informa de la sol·licitud presentada pel Sr. 
Francesc Balcells i Teixidó, com a membre de la comissió organitzadora del Correllengua 2011, 
demanant la col·laboració d’aquest Ajuntament als actes programats pel dia 22 d’octubre així com 
l’aprovació de la moció promoguda per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua CAL.  
La Junta de govern acorda donar el suport necessari per a la celebració de l’esdeveniment relacionat, 
alhora que sotmetre la moció presentada al Ple de l’ajuntament. 
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores. 
 

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. 

 


