
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts del dia set de març de 

l’any dos mil catorze, 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 21-2-2014, 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.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en 

aquest punt 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. 101/12.-  Mercè Gómez López: Llicència urbanística per la legalització de les obres de 

canvi de coberta de plaques de fibrociment amb amiant per plaques de xapa, del magatzem del C. 

Amadeu Vives, núm. 14. 

- Núm. 13/14.-  Jordi Pedrós Fauria: Llicència urbanística per l’obertura de rases per a la 

instal·lació de quatre tubs per a cablejat de telefonia, al C. Bisbe Deig, núm. 8 

- Núm. 16/14.-  Josep Balcells Palau: Llicència urbanística per al revestiment amb morter de paret 

mitgera per sanejar-la  de l’habitatge ubicat al C. Joan, núm. 10. 

- Núm. 18/14.-  Ramon Torné Piñol: Llicència urbanística per realitzar un paviment de formigó en 

una part del garatge de l’habitatge ubicat al C. Ramon i Cajal, núm. 11. 

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.” 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, tot seguit, 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 113.089,88 € presentades en aquest Ajuntament 

des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 21-02-2014, 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 06-03-14, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 113.089,88 €, 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.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES - ANY 2013.- En aquest punt es dóna lectura a la 

proposta que 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 2013,  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 2013, 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.” 

 

No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que ha quedat aprovada per 

unanimitat. 

   

5.- MODIFICACIÓ PADRÓ SERVEI RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – 2N. SEMESTRE 

DE 2013.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu: 

 

“Atès el padró de modificacions per altes i baixes que s’ha emès i que afecta al padró del servei de 

recollida d’Escombraries corresponent al 2n. semestre de l’exercici 2013, 

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 el Padró de modificacions, per altes i baixes, que completa el Padró de recollida 

d’escombraries  corresponent al 2n. semestre de l’exercici 2013.  Les modificacions recollides 

ascendeixen a: 

Total altes  .................................................... 880,00 € 

Total baixes  .................................................    0,00 €  

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.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- NO SUBJECCIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES - EXERCICI 2014.- A 

continuació la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la següent: 



 

“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa  de recollida 

d’escombraries per l’any 2014, 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 l’exercici 2014,  

de les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits.   

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.  

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet la proposta presentada a votació i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- PADRÓ SERVEI RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – EXERCICI 2014.- Tot seguit es 

procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries de 

l’exercici 2014 

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 al servei de recollida d’escombraries de l’exercici 2014, 

que importa la quantitat de 95.958,00 €. 

Segon.-  L’esmentat padró es liquidarà en dos terminis, pels següents imports:  

1r. termini: 47.979,00 € 

2n. termini: 47.979,00 € 

Tercer.-  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 durant el qual es podran 

presentar al·legacions. Igualment es publicarà al tauler d’anuncis i web municipals a efectes de 

possibles reclamacions. Cas que no n’hi hagin, aquest acord esdevindrà definitiu. 

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

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

8.- PADRÓ IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA – EXERCICI 2014.- Acte seguit la Sra. 

Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta i que diu el següent: 

  

“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 

corresponent a l’exercici 2014, 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 de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, corresponent a 

l’exercici 2014 , amb el següents imports:  

IBI Urbana: 

Padró total : 405.153,03 € 

Padró béns no subjectes: 25.956,39 € 

Padró béns exempts: 830,48 € 

Bonificacions  492,64 € 

Llistes cobratòries: 377.873,52 € 



Segon.-  L’esmentat padró es liquidarà en dos terminis, pels següents imports:  

1r. termini: 188.940.41 € 

2n. termini: 188.933.11 € 

Tercer.-Exposar al públic l’esmentat padró així com els seus períodes de liquidació, durant el 

termini d’un mes a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP als efectes de presentació de 

reclamacions. Igualment es publicarà al tauler d’anuncis i web municipals. Cas que no n’hi 

haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

9.- OBRA “ARRANJAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS I ELS SEUS VESTIDORS”.-  
A continuació, es procedeix a donar lectura a la proposta que es presenta en aquest punt, la qual diu el 

següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 27-12-13 va aprovar el Plec 

de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació per procediment obert de 

l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució d’arranjament de les piscines municipals i els 

seus vestidors” per un import de 175.742,03 €, més 36.905,83 € d’IVA, i 

Atès que en data 4-2-14 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes i tenint en compte 

que en data 14-2-2014 es va reunir la Mesa de contractació a l’objecte de procedir a l’obertura 

dels “sobre B”, corresponent a les proposicions econòmiques i  les millores tècniques 

proposades en aquest procediment obert, i 

D’acord amb els informes de valoració tècnica emesos al respecte, les proposicions, per ordre de 

presentació, van obtenir el resultat següent: 

 

 

Empreses 

 

Millores  

tècniques 

Millor  

proposta 

   econòmica 

 

TOTAL 

   PUNTUACIÓ 

I   INVEX, OBRES I INSTAL·LACIONS SL 40   54,08  94,08  

UTE DITECO-EUROPEA 2001, SL 40   60,00  100,00  

GARROFÉ, SAU 20   48,98  68,98  

TRANSPORTS GAYPE, SL 30 51,73 81,73 

M I J GRUAS, SA 35 55,03 90,03 

CONSTRUCCIONS TRULL, SL 35 56,06 91,06 

CONSTRUÏM 10, SL 40 49,91 89,91 

G2C INTEGRAL, SL 40 60,00 100,00 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 40 55,59 95,59 

GARROFÉ ROCA, SA 20 56,33 76,33 

DECOBLOCK BARCELONA, SL 35 60,00 95,00 

DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL 40 60,00 100,00 

PALLARS, OBRES I SERVEIS, SL 20 56,00 66,00 

CONSTRUCCIONS VICENÇ, SL 25 60,00 85,00 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SL 40 48,00 88,00 

VORACYS, SL 40 54,66 94,66 

PROMOCIONES CASTEL PIQUER, SL 20 52,72 72,72 

GICSA, SA 40 53,74 93,74 

GRUP PUIG POCURULL, SL 25 54,54 79,54 

CONSTRUCCIONS PALLÀS, SA 30 55,81 85,81 

I, tenint en compte que de l’informe tècnic emès al respecte se’n desprèn un triple empat entre 

les empreses que han obtingut igual i major puntuació, i  que són les que seguidament es 

relacionen: 

 UTE DITECO-EUROPEA 2001, SL 

 G2C INTEGRAL, SL 



 DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL 

I, d’acord amb les indicacions de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya, s’ha dictat 

la Resolució de l’alcaldia de data 5-3-14 que resol procedir al desempat d’aquelles tres empreses 

mitjançant sorteig públic, el qual s’ha efectuat en data 7-3-14, havent donat el següent resultat: 

 

 

Núm. ordre EMPRESA 

                1          DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL 

2          G2C INTEGRAL, SL 

 3 UTE DITECO-EUROPEA 2001, SL 

 

Atès aquest resultat, la mesa de contractació proposa com a adjudicatària a l’empresa DIPCO 

OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL . 

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de contractació i la proposta d’adjudicació a 

favor de l’empresa adjudicatària DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL pel preu 

de 140.593,62 € més l’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques 

aprovats al seu dia. 

Segon.- Requerir a l’esmentada l’empresa perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils, 

comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït la garantia definitiva 

per un import de 7.029,68 € i aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del 

compliment de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva 

obtenció directa. 

Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 

requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les 

conseqüències establertes a l’article 103.1 de la TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la 

mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.  

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

 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual, tot seguit, es procedeix a la votació d’aquesta 

proposta que 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 

minuts. 


