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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PER 
LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 30 DE MAIG DE 2016.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 14:20 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, en 
primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de 
l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària 
general, Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Rosa Boladeras Serraviñals, primera tinenta d’alcaldessa

- Mercè Rocas i Rubió, segona tinenta d’alcaldessa

- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa

- Carme Benito Gómez, regidora

- Jordi Anducas i Planas, regidor

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res següents: 
Arturo Martínez i Laporta, Alfredo Prado García, J.A. Andrés Palacios i Manel Ripoll i Puertas.

Atès el caràcter públic d’aquesta sessió en el seu punt tercer de l’ordre del dia, per tractarse 
d’una matèria delegada pel Ple municipal, hi assisteixen els/les següents representants 
polítics del municipi: CAP.

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE VIA PÚBLICA I HABITATGE

2. Aprovació Annexos 2 i 3 al PSS de les obres de connexions i col·lectors en alta 
de la vessant entre Ca n'Armengol i Can Rigol.

En data 29 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de les 
obres de connexions i col·lector en alta de la vessant de CA n’Armengol i Can Rigol, a 
l’empresa Servidel, SLU amb CIF B-43387760.

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 14 de març de 2016 es va aprovar 
el Pla de Seguretat i Salut d’aquestes obres, presentat per l’empresa adjudicatària.

Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 4 d’abril de 2016 es va aprovar 
l’Annex 1 al pla de seguretat i salut ja aprovat.

L’empresa adjudicatària ha presentat amb registres d’entrada núms. 2016/3855 i 
2016/3716 els Annexos 2 i 3 al pla de seguretat i salut per a l’execució d’aquestes obres, 



i per a rasadora contínua i treballs en rasa de més de 3 metres de profunditat 
respectivament. Ambdós annexos han estat informata favorablement en dates 5 d’abril i 5 
de maig de 2016 pel tècnic designat a tal efecte per a la coordinació en matèria de 
seguretat i salut de les obres de referència, Sra. R.A. A.Q. (LOPD), amb número 
de col·legiada 17496, de l’empresa Grusamar Ingeniría y Consulting, SLU.

Per tot l’exposat, a proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Via Pública i Habitatge, 
la Junta de Govern Local acorda el següent:  

ÚNIC. Aprovar dels Annexos 2 i 3 al Pla de Seguretat i Salut de les obres de connexions i 
col·lector en alta de la vessant de CA n’Armengol i Can Rigol, presentat per l’empresa 
Servidel, SLU.

3. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general. 

ASSUMPTES PER DELEGACIÓ DEL PLE

Elecció membres meses electorals Eleccions Generals 2015.

Es procedeix a fer el sorteig dels membres de les meses electorals mitjançant sistema 
informàtic, obtenint-se el següent resultat annex.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 15:10 hores, i 
s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

Vist i Plau
La secretària L'alcaldessa

Maria Abarca Martínez Montserrat Febrero i Piera
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