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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/42 
Caràcter:  ordinària 
Data:   22 de novembre de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor del PDeCAT 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor del PDeCAT 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora del PDeCAT 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora del PDeCAT 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora del PDeCAT   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor del PDeCAT 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) 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, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
1.1. JGL2017/41 ordinària 15/11/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/1631   Aprovar el Calendari Fiscal General per al cobrament de Tributs i Taxes 
de l'any 2018. Exp. núm. 2017/1739  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
2.2.1. PRP2017/1634   Aprovar definitivament el projecte de construcció d'un mur al carrer 
Lacustària - Exp. núm. 2017/1568  
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior  
 
1.1. JGL2017/41 ordinària 15/11/2017 
S’aprova per unanimitat 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/1631   Aprovar el Calendari Fiscal General per al cobrament de Tributs i 
Taxes de l'any 2018. Exp. núm. 2017/1739  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el Calendari Fiscal General per al cobrament dels següents tributs durant 
l’any 2018: 
 
 
Concepte 

        data inici         data final 

Impost Vehicles Tracció Mecànica i 
Ciclomotors 
 

      
       01-02-2018 

        
       03-04-2018 

Taxa Cementiri Municipal       
       01-02-2018 

        
       03-04-2018 

Taxa escombraries,guals i gossos 
 

      
       01-03-2018 

        
       30-04-2018 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica 
(No domiciliats) 
 

 
       02-05-2018 

 
       31-07-2018 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica 
(1ª fracc domiciliat) 60% 
 

 
       30-06-2018 

 
       30-06-2018 

Impost Béns Immobles Urbana i Rústica 
(2ª fracc domicili) 40% 
 

 
       31-10-2018 

 
       31-10-2018 

Impost Activitats Econòmiques  
       31-08-2018 

 
       31-10-2018 

       
Segon.- Només en el padró de l’IBI i a instància de part, pels rebuts que es troben domiciliats, 
es podrà sol·licitar un tercer fraccionament abans del 31/03/2018, amb la qual cosa els terminis 
de pagament i percentatges seran els següents: 
 

• 02/05/2018.............30% 
• 30/06/2018.............30% 
• 31/10/2018.............40% 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria Municipal i al servei de recaptació municipal, 
amb la finalitat de que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents, d’acord 
amb les dates fixades anteriorment. 
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2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.2.1. PRP2017/1634   Aprovar definitivament el projecte de construcció d'un mur al 
carrer Lacustària - Exp. núm. 2017/1568  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte de construcció de mur al carrer Lacustària”, 
redactat per l’arquitecte municipal Carles Soler Ripol, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 17.884,18 euros (IVA no inclòs). 
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC, i tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la seu 
electrònica de l’Ajuntament. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió: 
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2017/1642   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/36. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/36, per un import total de 133.078,83.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2017/2764 al núm. F/2017/2766 
- del núm. F/2017/2847 al núm. F/2017/2849 
- del núm. F/2017/2859 al núm. F/2017/2862 
- del núm. F/2017/2872 al núm. F/2017/2874 
- del núm. F/2017/2878 al núm. F/2017/2882 
- del núm. F/2017/2884 al núm. F/2017/2886 
- del núm. F/2017/2918 al núm. F/2017/2987 
- del núm. F/2017/3106 al núm. F/2017/3157 
- del núm. F/2017/3159 al núm. F/2017/3178 
- i els registres núm. F/2017/2800, F/2017/2802, F/2017/2843, F/2017/2856, 

F/2017/2857, F/2017/2864, F/2017/2865, F/2017/2868, F/2017/2869, F/2017/2876, 
F/2017/2891, F/2017/2897, F/2017/3026, F/2017/3027, F2017/3053 i F/2017/3054. 

 
3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2017/1640   Aprovar definitivament el "Projecte de consolidació del terraplè de 
la muralla a la zona del mirador" - Exp. núm. 2017/1590  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar definitivament el “Projecte de consolidació del terraplè de la muralla a la zona 
del mirador de la plaça del Castell”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Martí 
Corominas Blanch, i per l’arquitecte Sr. Jaume Corominas Blanch de l’empresa 
E.P.ENGINYERIA GRUP 7 S.L.P., amb un pressupost d’execució de contracte de 45.110,83 
euros (IVA no inclòs). 
Segon.- Publicar-ho en el BOP, DOGC, i tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la seu 
electrònica de l’Ajuntament. 
 
3.3. Assumptes relacionats amb Contractació 
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3.3.1. PRP2017/1639   Contractar l'adquisició de lots nadalencs per al personal. Exp. 
núm. 2017/1928  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Adjudicar a l’empresa COMERCIAL MIQUEL VALENTI S.L. (B17395104), mitjançant 
la modalitat de contracte menor de subministraments, l’adquisició de lots nadalencs per al 
personal pel preu de 4.118,40 euros (més IVA), segons el detall del pressupost presentat.  
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.920.23300, per un import total de 4.530,24 euros (IVA inclòs). 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dues del migdia s’aixeca la sessió de la qual 
s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


