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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2018/26 
Caràcter:  ordinària 
Data:   18 de juliol de 2018 
Horari:   de 13:00 fins a 14:00 
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. Norbert bes i Ginesta, secretari de la Corporació 
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
 
Sr. Robert Montiel Molina, regidor del PDeCAT 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor del PDeCAT 
Sr. Jesús Malagón i Granados, 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. JGL2018/25 ordinària 11/07/2018 
 
2. 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. Aprovació acta sessió anterior 
 
1.1. JGL2018/25 ordinària 11/07/2018 
S’aprova per unanimitat.  
 
A continuació el Sr. secretari dona compte del Decret d’Alcaldia núm. 816/2018,  d’advocació 
durant el termini comprès entre el 26 de juliol i el 29 d’agost de 2018, ambdós inclosos, de les 
atribucions delegades per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 620/2015, de 23 de juny.  
 
2. Propostes urgents 
 
S’acorda per unanimitat declarar la urgència i tractar els següents temes a la present sessió:  
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2018/1218   Aprovar la relació de factures F/2018/23. Exp. núm. 2018/216  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2018/23, per un import total de 151.068,48.-
euros i que comprèn els següents registres: 

- del núm. F/2018/1810 al núm. F/2018/1815 
- del núm. F/2018/1875 al núm. F/2018/1877 
- del núm. F/2018/1989 al núm. F/2018/1992 
- del núm. F/2018/2101 al núm. F/2018/2103 
- del núm. F/2018/2105 al núm. F/2018/2123 
- del núm. F/2018/2140 al núm. F/2018/2185 
- del núm. F/2018/2230 al núm. F/2018/2250 
- del núm. F/2018/2262 al núm. F/2018/2281 
- i els registres núm. F/2018/1733, F/2018/1747, F/2018/1870, F/2018/1943, 

F/2018/1967, F/2018/1974, F/2018/1978, F/2018/1979, F/2018/1981, F/2018/1994, 
F/2018/2036, i F/2018/2260. 

 
2.2. Assumptes relacionats amb Urbanisme 
 
2.2.1. PRP2018/1213   Aprovar la certificació núm. 5 de les obres d'urbanització del SUD-
10 - Exp. núm. 2017/1041  
 
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la certificació numero 5 de l’obra ”Urbanització del sector SUD-10, Domingo 
Pascual Carbó”, expedida pel tècnic director de l’obra en data 31 de maig de 2018 per import 
de 104.106,95 € (IVA inclòs). 
Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 104.106,95 € (IVA inclòs).amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 13.1532.61900. 
Tercer.- Ordenar el pagament d’aquesta certificació un cop presentada la corresponent factura 
a la Intervenció municipal de fons. 
Quart.-	Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a les 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. 
 


