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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/3 
Caràcter:  ordinària 
Data:   18 de gener de 2017 
Horari:   de 12:30 fins a 13:10 
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 assisteix com a convidat el regidor:  
 
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 
 
1.1. JGL2017/2 ordinària 11/01/2017 
 
2.1.1.PRP2017/28 Aprovar el padró de la taxa de Cementiri municipal any 2017. Expt. núm. 
2017/49 
 
2.1.2 PRP2017/29 Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecánica any 2017. 
Exp. 2017/51  
 
2.1.3 PRP2017/25 Aprovar la normativa i barem de despesa de participación de la Rua de 
Carnaval 2017. Exp. núm. 2017/76 
 
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: 
 
1.1. JGL2017/2 ordinària 11/01/2017 
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2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/28   Aprovar el padró de la taxa de Cementiri municipal any 2017. Expt. 
núm. 2017/49 
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de conservació de Cementiri de l’exercici 2017 per l’import 
de 54.126,53 €. 
 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des de l’1 de febrer al 31 de març de 
2017. 
 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
2.1.2. PRP2017/29   Aprovar el padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecánica any 
2017. Exp. 2017/51  
 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici 2017 
per l’import de 552.156,58 €. 
 
Segon.- Exposar-lo al públic durant el període de 20 dies a efectes d’examen i reclamacions. 
 
Tercer.- Fixar el període de cobrament d’aquest padró des de l’1 de febrer al 31 de març de 
2017. 
 
Quart.- Transcorregut el període voluntari, els contribuents que no hagin satisfet els rebuts 
incorreran en el recàrrec del 20%, iniciant-se el procediment de cobrament per via 
d’apressament, de conformitat amb les disposicions vigents. 
 
ALTRES 
2.1.3 PRP2017/25 Aprovar la normativa i barem de despesa de participación de la Rua de 
Carnaval 2017. Exp. núm. 2017/76 
 
L’alcalde retira la proposta de l’ordre del dia. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 13:10 hores s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


