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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/18 
Caràcter:  ordinària 
Data:   11 de maig de 2016 
Horari:   de 12:50 fins a 13:15 
Lloc:   Sala de sessions 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU  
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU (s’incorpora a les 13:05) 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
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. Actes pendents d’aprovar  
1.1. JGL2016/17 ordinària 04/05/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2016/761   Aprovar els preus públics per a les activitats d'estiu 2016 del Patronat 
Municipal d'Esports. Exp. núm. 2016/606  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.2.1. PRP2016/756   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a millores al camp de futbol en 
prevenció de la legionel·la i aprovar la modificació de la memòria valorada. Exp. núm. 2016/31. 
 
3. Acords d’urgència.  
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Preus públics estiu 2016 import 

Activitats d’estiu   

       Campus esportiu matí (setmana)  38,50 € 

       Campus esportiu dinar (setmana) 40,00 € 

       Campus esportiu tarda (setmana) 28,00 € 

       Curset de natació 85,00 € 

       Gimnàstica manteniment (quota mensual) 25,00 € 
Activitats Dirigides (Zumba, Espíning, Aiguagim, Tonificació i Estiraments)  

1 Sessió setmanal (quota mensual) 21,00 € 

2 Sessions setmanals (quota mensual) 29,00 € 

3 Sessions setmanals (quota mensual) 33,00 € 

4 Sessions setmanals (quota mensual) 35,00 € 

Piscina (a partir de 2 anys d’edat)  

Entrades  

Dia feiner 5,50 € 

Dissabtes i festius 7,50 € 

Grups d’entitats locals esporàdics 2,75 € 

Grups d’entitats locals assidus 2,00 € 

Abonaments  

De temporada 85,00 € 

Familiar 200,00 € 

Esportistes inscrits activitats temporada hivern 26,00 € 

Altres  

Expedició de targetes 3,00 € 

 

Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2016/17 ordinària 04/05/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2016/761   Aprovar els preus públics per a les activitats d'estiu 2016 del 
Patronat Municipal d'Esports. Exp. núm. 2016/606.  
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics per a les activitats per a l’estiu 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Subvencions 
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2.2.1. PRP2016/756   Sol·licitar subvenció a Dipsalut per a millores al camp de futbol en 
prevenció de la legionel·la i aprovar la modificació de la memòria valorada. Exp. núm. 
2016/31. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria de DIPSALUT de subvencions per a l’assessorament i el 
suport tècnic a protecció de la salut per a l’any 2016, amb l’actuació Millores a realitzar a la 
instal·lació del camp de futbol per complir la legislació de prevenció de legionel·la. 
 
Segon.- Aprovar la modificació de la memòria valorada de Millores a realitzar a la instal·lació 
del camp de futbol per complir la legislació de prevenció de legionel·la, redactada per 
l’arquitecta tècnica municipal Sra. Imma Ruiz, amb un pressupost per contracta de 18.441,31 €. 
 
Tercer.- Sol·licitar a Dipsalut una subvenció de 12.908,70 €, import màxim subvencionable. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per a les actuacions que siguin necessàries per a l’execució d’aquest 
acord. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i incloure el següent tema a la present sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
3.1.1. PRP2016/766   Aprovar la relació de factures núm. F/2016/15. Exp. núm. 2016/175. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/15, per un import total de 6.091,16.-euros i 
que comprèn des del núm. F/2016/1057 fins al núm. F/2016/1074. 
 
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. 
 


