Ajuntament d’Alpicat
L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter eminentment
informatiu. De conformitat amb les previsions del vigent Reglament d'organització i
funcionament dels ens locals, la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és
mitjançant una certificació administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o
funcionari autoritzat a tal efecte.
De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les dades de caràcter personal. Aquells
que tinguin la condició d’interessats podran consultar-ne el text íntegre a secretaria.

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Núm.: 41/2009
Caràcter: ordinària
Data: 25 de novembre de 2009
Horari: de 13,30 a 14,55 h
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Pau Cabré Roure, alcalde
Ansem Botan Pinto
Joan Gilart Escuer
Robert Queral i Roure
Núria Roure Miró
Assisteixen com a convidats de presidència:
Roser Llinàs Ibáñez.
F. Xavier Rodríguez Velimelis, secretari. Carles Roma Cots, interventor.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
La Junta de Govern Local per unanimitat aprova l’acta de la sessió anterior 40/2009 de 17 de
novembre.

2. INTERVENCIÓ
2.1. CRC/rsn Esmena d’error numèric de l’acord de la Junta de Govern local de 11 de
novembre de 2009, referent a l’aprovació de la certificació número 4 de l’empresa MJ
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GRUAS S.A., en que l’import hauria de ser de 211.935,55 euros, ja que es va excloure
l’import de l’IVA en l’acord inicial.
2.2. CRC/rsn Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’aprovació
de pagaments que es justifiquen mitjançant relació de factures de la JGL núm. 41/2009, que
puja la quantitat de 55.781,10 euros, i n’acorda la tramitació oportuna.
CRC/rsn Ordenació de despeses i aprovació de la liquidació de bestreta. La Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i
l’aprovació de la liquidació de la bestreta lliurada a Joan Gilart per atendre les despeses
protocol·làries generades pel viatge a Dolceacqua, que pugen la quantitat de 411 euros.

2.3.

CRC/map Indemnitzacions serveis regidors La junta de Govern Local aprova la relació
d’indemnització per serveis dels membres de la Junta de Govern, número 11/2009, presentada
per Intervenció, i acorda el seu pagament.

2.4.

2.5. CRC Devolució d´un aval de l´obra Pavimentació del Camí Vell. Atesa la sol·licitud
presentada per l´empresa Benito Arno e Hijos SA sol·licitant la devolució de la fiança
imposada per les obres de pavimentació del camí vell i accés a Alpicat atès que ha
transcorregut el termini de garantia establert i vist l´informe favorable presentat en data 17 de
novembre de 2009 per la directora de les obres la Sra. Marga Bernadó Tomas, la Junta de
Govern Local aprova per unanimitat la devolució de l´aval de 13.951,83 euros
2.6. CRC Aprovació de les liquidacions de CASSA. Ates l´estat de comptes presentat per
l´Empresa CASSA corresponent al cànon de concessió desde juliol de 2006 fins a juny de
2009 i les liquidacions dels drets de connexió des de desembre de 2006 fins a juny de 2009, la
Junta de Govern Local aprova per unanimitat l´aprovació d´aquest estat de comptes amb un
saldo creditor per l´ajuntament de 48.460,07 euros i un saldo deutor amb càrrec al fons de
reposició de 1.767,43 euros.
2.7. CRC/rsn Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern Local
acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’aprovació
del pagament de la factura 1240/15437, corresponent a la certificació núm. 2 de l’obra
“Urbanització Plaça del C/Major”, de l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
S.A. per import de 3.229,61 euros, i s’acorda la tramitació oportuna.
2.8. CRC/rsn Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern Local
acorda per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’aprovació
del pagament de la factura 1240/15531, corresponent a la certificació núm. 3 de l’obra
“Urbanització Plaça del C/Major”, de l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
S.A. per import de 33.173,03 euros, i s’acorda la tramitació oportuna.
2.9. CRC/map Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’aprovació
de pagaments, que es justifiquen mitjançant factura número C/000316/09, corresponent a la
certificació número 3 de l’obra “Reurbanització de la Plaça dels Països Catalans d’Alpicat”,
de l’empresa RETAMAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. per import de 28.919,64
euros, i s’acorda la tramitació oportuna.
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2.10. CRC/map Ordenació de despeses i aprovació de pagaments. La Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les obligacions i l’aprovació
dels pagaments, que es justifiquen mitjançant factura número C/000317/09, corresponent a la
certificació número 3 de l’obra “Reordenació del trànsit a la cruïlla dels carrers Enric
Granados, Sardana i Concòrdia a Alpicat”, de l’empresa RETAMAL, OBRAS Y
CONSTRUCCIONES, S.L. per import de 51.037,45 euros, i s’acorda la tramitació oportuna.

3. RECAPTACIÓ
3.1 RQR/cgp Informe 273/09 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2010. Vist
l’informe presentat per la persona responsable de la gestió i recaptació del padró
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 273/09 C i
conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari i de baixa 1 objecte tributari al padró
d’escombraries 2010.

4. CEMENTIRI
4.1. RLLI/cgp Sol·licitud de ... de duplicat dels títols de titularitat de nínxols. Vista la
sol·licitud presentada per ..., la Junta de Govern Local, acorda concedir el sol·licitat i
conseqüentment realitzar un duplicat del títol del nínxol núm. ...

5. SUBVENCIONS
5.1. RQR/cgp Justificació de la subvenció per portar a terme el projecte Senyalització i
difusió del patrimoni memorial d’Alpicat 2009. La Junta de Govern Local, d’acord amb
l’establert a l’Ordre IRP/33/2009, de 6 de febrer, acorda justificar l’ajut de 3.000 euros,
concedit per el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 2009, amb
factures per un import total de 5.795,16 euros, fent constar que la part no subvencionada anirà
a càrrec de l’Ajuntament.
5.2. ARA/cgp Informe 272/09 C relatiu a la justificació de l’exercici 2008 i sol·licitud de
subvenció de l’Associació Esportiva de Caçadors per a l’any 2009. La Junta de Govern
Local acorda aprovar el proposat a l’informe 272/09 C presentat per la persona responsable de
subvencions a entitats municipals, i conseqüentment, acorda atorgar un ajut de 1.155 euros a
l’Associació Esportiva de Caçadors, per fer front a les despeses de l’entitat durant l’any 2009,
fent constar que caldrà justificar l’esmentat ajut al finalitzar l’any.
5.3. RQR/cgp Justificació de la subvenció per portar a terme el projecte Morts de la Guerra
Civil al Cementiri d’Alpicat. La Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert a l’Ordre
IRP/551/2008, de 17 de desembre, acorda justificar l’ajut de 2.276 euros, concedit per el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 2009, amb factures per un
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import total de 4.068,59 euros, fent constar que la part no subvencionada anirà a càrrec de
l’Ajuntament.
5.4. RQR/cgp Aprovació de la memòria final del projecte Morts de la Guerra Civil al
Cementiri d’Alpicat. La Junta de Govern Local, per tal de justificar l’ajut concedit per el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 2009, per portar a terme el
projecte Morts de la Guerra Civil al Cementiri d’Alpicat, acorda aprovar la memòria final
presentada.
5.5. ARA/cgp Sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, per portar a terme
el projecte “Portada d’aigua potable a les urbanitzacions del Pla de la Cerdera
d’Alpicat, La Miranda, Parc Central de la Cerdera, Martí i Pol i Buenos Aires”. La Junta
de Govern Local, d’acord amb la resolució MAH/2309/2009 de 12 d’agost, acorda sol·licitar
un ajut de 382.366,44 euros per portar a terme el projecte “Portada d’aigua potable a les
urbanitzacions del Pla de la Cerdera, La Miranda, Parc Central de la Cerdera, Martí i Pol i
Buenos Aires”, el que suposarà un cost total sense IVA de 424.851,61 euros. Aquest acord es
ratificarà pel Ple.
5.6. ARA/cgp Aprovació del projecte per a la sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana
de l’Aigua, per portar a terme el projecte “Portada d’aigua potable a les urbanitzacions
del Pla de la Cerdera d’Alpicat, La Miranda, Parc Central de la Cerdera, Martí i Pol i
Buenos Aires”. La Junta de Govern Local, acorda aprovar el projecte presentat. Aquest acord
es ratificarà pel Ple.
ARA/cgp Declaracions referents a la sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de
l’Aigua, per portar a terme el projecte “Portada d’aigua potable a les urbanitzacions del
Pla de la Cerdera d’Alpicat, La Miranda, Parc Central de la Cerdera, Martí i Pol i
Buenos Aires”. La Junta de Govern Local, declara:

5.7.

-

-

Que l’Ajuntament, no ha sol·licitat cap ajut a cap altre organisme de les
administracions públiques de Catalunya, de l’Estat o de la Unió Europea pel mateix
concepte.
Que l’estat de tramitació de les actuacions en el moment de sol·licitar la subvenció és:
no s’ha portat a terme cap actuació.
Que el munici està realitzant un esforç tarifari des de juny de 2006.

Aquest acord es ratificarà pel Ple.

6. RECURSOS HUMANS
6.1. RQR/aaa Treballs extraordinaris. La Junta de Govern Local aprova la relació de treballs
extraordinaris núm 40/2009, presentades per secretaria, amb el vist-i-plau dels regidors
responsables dels serveis.
6.2. RQR/aaa Treballs extraordinaris. La Junta de Govern Local aprova la relació de treballs
extraordinaris núm 41/2009, presentades per secretaria, amb el vist-i-plau dels regidors
responsables dels serveis.
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7. ESPORTS
7.1 Documentació relativa a l’obra del pavelló polisportiu En relació amb l’obra del
pavelló polisportiu, subvencionada pel Consell Català de l’Esport, la Junta de Govern Local
per unanimitat acorda declarar que, en compliment del conveni signat entre l’Ajuntament
d’Alpicat i el senyor Francesc Farran Baqué de data 3 de juliol de 2002, l’obra del pavelló
polisportiu municipal l’adjudicà el senyor Francesc Farran Baqué a l’empresa “Bujvar
Construcciones SA” per import de 1.540.334,9 euros, segons es desprèn de l’acta de
comprovació de replanteig de 19 de desembre de 2002.
I sense que hi hagi d’altres assumptes, l’alcaldia clou la sessió.
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