A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts, del dia deu d’abril de
l’any dos mil quinze, 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: Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i José M. Granados
i Cabestany. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF,
hi assisteix també el regidor Jaume Timoneda i Nabau. 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 20-3-2015, 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.- Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa
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. 21/15.- Pere Pellicer Mo: Llicència urbanística per realitzar obres de repàs a la coberta
existent per arreglar filtracions d’aigua, i canvi de la porta de la terrassa de l’habitatge ubicat al C.
Eres, núm. 15.
- Núm. 22/15.- Telefònica de España: Llicència urbanística per a la instal·lació de nou cablejat de
fibra per insfraestructures existents, als carrer: Av. Pau Casals, C. Jacint Verdaguer i Av. Verge de
Montserrat.
- Núm. 23/15.- Eduard Balcells Palau: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de morter
de ciment a la zona baixa de la façana de la zona del canal, de l’habitatge ubicat al C. Fassina,
núm. 1.
- Núm. 24/15.- Miquel Font Torres: Llicència urbanística per a la construcció d’una piscina al
jardí de l’habitatge ubicat al C. Les Creus, núm. 14.
- Núm. 25/15.- Diputació de Lleida: Llicència urbanística per a la reforma i ampliació del
consultori mèdic, ubicat al C. Sant Josep, núm. 1 baixos.
- Núm. 26/15.- Josep M. Bresolí Pijuan: Llicència urbanística per realitzar un revestiment amb
guix a la cuina, en la zona on s’ha desmuntat una llar de foc, de l’habitatge ubicat al C. Urgell,
núm. 13.
Expedient de pròrroga:
- Núm. 3/15.- Josep Mas Palou: Concessió de primera pròrroga de la llicència urbanística núm.
14/2012.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als sol·licitants l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de
liquidació.

Quart.- Declarar l’exempció de l’ICIO en la llicència núm. 25/15, per tractar-se d’una obra
pública municipal de la qual l’ajuntament ha delegat la gestió de la seva contractació i execució a
la Diputació de Lleida.
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.
3.- 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 71.769,25 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 20-03-2015, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 09-04-15, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 71.736,25 €, 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
4.- 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.

