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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2016/41 
Caràcter:  ordinària 
Data:   30 de novembre de 2016 
Horari:   de 12:45 fins a 13:05 
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 
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. Ramon Soler i Salvadó, 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. JGL2016/40 ordinària 23/11/2016 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.1.1. PRP2016/1727   Esmenar error material de l'acord de junta de govern local de la sessió 
del dia 14 de setembre de 2016. 
2.1.2. PRP2016/1729   Resultats de la convocatòria de subvenció a les persones desocupades 
que s'estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica. 
 
3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
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1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2016/40 ordinària 23/11/2016 
S’aprova per unanimitat.  
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.1.1. PRP2016/1727   Esmenar error material de l'acord de junta de govern local de la 
sessió del dia 14 de setembre de 2016 
Observat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 14 de 
setembre de 2016 on s’acorda concórrer a la convocatòria TSF/1694/2016, de 7 de juliol, per a 
la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, 
I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.g) 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, per 
delegació de l’Alcaldia. 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Esmenar l’error material observat en el primer punt de l’acord, apartat D.2.2 on es 
detalla el pressupost i l’ajut sol·licitat per l’informador turístic amb les següents dades: 
      Pressupost  Ajut sol·licitat 
D. 2.2.  1 Informador turístic    12.972,14  12.972,14 
 
2.1.2. PRP2016/1729   Resultats de la convocatòria de subvenció a les persones 
desocupades que s'estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una 
activitat econòmica. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Concedir la subvenció a les següents persones: 

- ERLL 
- XRP 
- FVRG 

 
Segon.- Procedir al primer pagament de la subvenció per un import de 500€ a cadascun dels 
projectes aprovats tal i com s’especifica al punt 11 de les bases reguladores de la subvenció. 
 
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. PRP2016/1737   Aprovar la relació de factures núm F/2016/40.  Exp. núm. 2016/175  
 
S’acorda per unanimitat:  
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2016/40, per un import total de 53.316,50.-euros 
i que comprèn els registres núm. F/2016/2663, F/2016/2740, F/2016/2741, F/2016/2742, 
F/2016/2743, F/2016/3067, F/2016/3068, F/2016/3070 i F/2016/3071. 
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3.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
3.2.1. PRP2016/1573   Aprovar certificació núm. 7 de les obres de reforma i ampliació 
casa de les Vídues -Exp. núm. 2015/1437  
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Introduir en l'expedient del projecte d’obra ordinària “Refoma i ampliació de la casa de 
les Vídues” les modificacions informades positivament per l’arquitecte municipal. 
 
Segon.- Aprovar la modificació del contracte de les obres del projecte d’obra ordinària 
“Reforma i ampliació de la casa de les Vídues. Fase 2: Rehabilitació de l’edifici existent”, per un 
import de 19.559,40 € (IVA inclós). 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 19.559,40 €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2016.05.933.62200 del vigent Pressupost, que implica la present 
modificació contractual. 
 
Quart.- Aprovar la certificació núm. 7 i última de les obres del projecte d’obra ordinària 
“Reforma i ampliació de la casa de les Vídues. Fase 2: Rehabilitació de l’edifici existent”, a 
favor de l’empresa ARCADI PLA S.A., per un import de 19.559,40 euros (IVA inclòs). 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a la una del migdia i cinc minuts s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


