A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia dos de juny de l’any dos mil disset, i
tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió ordinària de la
Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els següents regidors:
Francesc Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. A indicació de la Sra.
Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Joan
Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i
Torres.
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia que és el
següent:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Declarada oberta la sessió per la
Presidència i havent-se procedit d’acord amb el contingut de la Llei municipal de Catalunya, a la
distribució prèvia als regidors, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 195-2017, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no havent-n’hi cap,
es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que la Sra.
Alcaldessa presenta i que, copiada, és la següent:
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es relacionen,
i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en cadascun dels
expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds de llicència urbanística presentades, que tot seguit es relacionen, amb
les condicions que s’esmenten en els respectius informes.
Relació de llicències sol·licitades:
Núm. 5/17.- Agrària Sant Roc de Palau d’Anglesola SCLL: Llicència urbanística per obres de reforma i
ampliació de l’Agrobotiga” a l’immoble ubicat al C. Urgell, núm. 79.
Núm. 33/17.- Albert Camarasa Reñé: Llicència urbanística per una obertura a la tanca existent, aixecar
una paret divisòria per a tancament de vehicles i aixecament del tancament de façana de la part posterior
de l’immoble del C. Fassina, núm. 23.
Núm. 34/17.- Cristina Baos Fàbregas: Llicència urbanística per una paret d’obra al pati de la part
posterior en substitució de la tanca metàl·lica actual, a l’habitatge del C. Sant Jordi, núm. 19.
Núm. 36/17.- Jogesimó SL: Llicència urbanística per a la realització d’una zona per a emmagatzematge
de palets consistent en subbase de material seleccionat, paviment de formigó i tanca perimetral a la
parcel·la 119 del polígon 10.
Núm. 37/17.- Jordi Tomàs Ortet: Llicència urbanística per a instal·lació de tancament amb alumini a la
terrassa posterior del seu immoble de la Pl. Generalitat, núm. 31.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als informes
emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
3.- AUTORITZACIÓ TERRASSA EXTERIOR.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la
proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la instància i la documentació presentada pel Sr. Albert Domenjó Vigatà, en data 12-5-17,
sol·licitant autorització per a la instal·lació d’una terrassa d’estiu, i
Tenint en compte la normativa vigent per aquest tipus d’instal·lacions,
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:

Autoritzar la instal·lació d’una terrassa ocupant la vorera central que hi ha a l’illa de la zona verda
situada al davant de la façana del Bar Domen’s per la part del carrer Dr. Fleming, durant els mesos
d’estiu (de juny a octubre), amb les condicions establertes a l’ordenança.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que
diu el següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les factures
i obligacions de pagament que importa 18.799,75 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 19-05-2017, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la Junta de Govern,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 02-06-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 18.799,75 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del pressupost municipal
vigent.
Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el pagament
de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per
unanimitat.
5.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ COMPTADORS D‘AIGUA PER
RENOVACIÓ”.- En aquest punt es procedeix a la lectura de la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que l’Ajuntament està substituint, de manera progressiva, els comptadors tradicionals instal·lats
per uns altres basats en un sistema de telelectura que permet accedir a les dades dels consums d’aigua
d’una manera molt més ràpida i eficient, facilitant la detecció de fuites o de consums anòmals, i
Atès que actualment s’han exhaurit les existències dels comptadors electrònics que es van adquirir, i que
per tal de continuar amb la implementació d’aquest nou sistema de comptadors cal adquirir-ne de nous,
i
Atès el pressupost presentat per l’empresa AQUALOGY en relació a l’adquisició de nous comptadors
d’aigua mitjançant el sistema de telelectura, i
Tenint en compte l’import del pressupost presentat, es considera que es tracta d’un contracte menor, i de
conformitat amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la
Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa AQUALOGY el contracte titulat “Adquisició comptadors
d’aigua per renovació”, per un import de 9.847,50€, més l’IVA corresponent, d’acord amb el pressupost
ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent.
Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per
unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ FESTA MAJOR ESTIU-2017.- Acte seguit es dóna lectura
a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per a la celebració de la”
Festa Major d’estiu 2017”, a celebrar a finals del mes d’agost, i

De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar la celebració de la “Festa major d’estiu 2017”, amb els artistes i professionals que
es relacionen a continuació, mitjançant i amb encàrrec a l’empresa SUBIRÓS SL:
CONTRACTE
GRUP ZOO
GRUP ALLIOLI
GRUP FA1NA
DIABLES RIGOR MORTIS
GRAN PREMIER
COMICKLOWNS
LA NOVA BLANES
BANDA SONORA
CIA SAC ESPECTACLES
C.O. COSTA BRAVA
SERVEI DE SEGURETAT
LLOGUER INFRAESTRUCTURES
LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM
TOTAL

IMPORT SENSE
IVA
9.000€
2.650€
350€
1.900€
2.100€
650€
6.500€
1.300€
700€
6.000€
525€
1.540€
2.150€
35.365€

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la partida corresponent
del pressupost vigent.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la
signatura del corresponent contracte.
No obstant la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
7.- SOL·LICITUD AJUT REPARACIÓ CAMÍ.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura en aquest punt a la
proposta que diu el següent:
“Atès que el camí de titularitat municipal que connecta la rotonda situada a la LV-3321 i el camí de
Bellvís, amb una de longitud de 730 metres aproximadament, presenta:
- deficiències greus pel que fa al ferm
- problemes d’aterrament a les cunetes
- problemes de drenatge
- despreniments a diversos indrets ..... etc
i és necessària una actuació per a la seva reparació o conservació extraordinària dels seus elements
funcionals.
Vist que hi ha informe del tècnic municipal on es recomana l’actuació urgent per garantir la seguretat
dels usuaris del camí municipal.
Vist que l’Ajuntament no disposa de partida pressupostària per fer-se càrrec d’aquestes obres, és pel
qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida ajuda per a la reparació de les deficiències greus
detectades en el ferm del camí municipal que connecta la rotonda situada a la LV-3321 i el camí de
Bellvís.
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida faci una valoració econòmica de l’actuació demanada pel
camí municipal.
Tercer.- Demanar a la Diputació de Lleida es faci càrrec de l’execució d’aquestes obres de reparació del
camí municipal.

Quart.- Autoritzar a la Diputació de Lleida a l’execució de les obres donat que el camí és de titularitat
municipal.
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per
unanimitat.
8.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i trenta-cinc
minuts.
NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a reserva
dels termes que en resultin de la seva aprovació.

