A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia cinc de gener de l’any dos mil
dotze, 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 assisteixen
també els regidors, Joan Salvia Fontanet i 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 23-12-2011, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació i no haventn’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per
unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es
presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el 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. 76/11.- Ramon Nabau Ambert: Llicència urbanística per a l’arranjament de la cuina de
l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 17 1r-1a.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels informes
emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar a l’interessat 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.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, pel qual la Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta
proposta que queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna compte de la proposta que es presenta
en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 1.063,81 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 23-12-2011, 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 03-01-12, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 1.063,81 €, 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.
4.-BONIFICACIONS IBI-2012.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per a l’exercici
2012, per la condició de família nombrosa, que a continuació es relacionen, i
Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 5 punt 4,
disposa que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa
tindran dret a una bonificació del 20% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on
estiguin empadronats.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la bonificació del 20% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
per a l’exercici 2012, dels immobles on estan empadronats els sis peticionaris que ho han sol·licitat
que consten a l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen d’un mes per
a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient”
Obert el debat no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
5.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM- 2012.- Tot seguit es dóna compte de la proposta
següent que diu:
“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de
vehicles de tracció mecànica per a l’any 2012, amb les quals s’ha presentat la documentació
necessària a tal efecte, d’acord amb el contingut de l’art. 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds presentades que consten a l’expedient tramitat per a la concessió
d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica i aplicar-les al padró
de l’esmentat impost corresponent a l’any 2012 i següents.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents.
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 i queda aprovada per
unanimitat.
6.- ADHESIÓ A CONVENIS DEL CONSELL COMARCAL.- A continuació es procedeix a donar
lectura a les dues propostes que a continuació es relacionen:
a) “Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell vol fomentar la recollida d’oli de cuina usat a la
comarca del Pla d’Urgell, amb l’objectiu que sigui reciclat i evitar així la contaminació de les
aigües o l’increment en els costos de tractament de les estacions depuradores.
Atès que Shalom Taller és un Centre Especial de treball, amb l’objectiu de treballar per la plena
integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o diagnòstic de malaltia
mental i entre les activitats que duu a terme hi ha la recollida d’oli usat.
Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell signarà el Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i Shalom Taller .
Atès que mitjançant la signatura d’aquest conveni, Shalom Taller, instal·larà un contenidor
metàl·lic a cada municipi on els usuaris hi dipositaran les ampolles de plàstic plenes d’oli usat.

Atès que Shalom Taller es farà càrrec de totes les responsabilitats i costos derivats de la recollida i
manteniment del contenidor, així com de mantenir en correcte estat de neteja el contenidor i el seu
voltant.
Atès que Shalom Taller, s'obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers
que puguin ocasionar els contenidors, és pel qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del
següent acord:
Primer.- L’adhesió al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
Shalom Taller, en els terminis i condicions que s’hi s’estableixin, posant a disposició dels mateixos
l’espai necessari per a la col·locació del contenidor de roba a la via pública.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
b) “Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell vol fomentar la recollida de roba usada a la
comarca del Pla d’Urgell, amb l’objectiu que sigui reutilitzada o reciclada i evitar que es dipositi a
l’abocador comarcal a través de la fracció rebuig.
Atès que l’Associació d’inserció sociolaboral Troballes, tenen com a objectiu la integració en el
món laboral de persones amb risc d’exclusió social mitjançant la correcta gestió del residu tèxtil.
Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell signarà el Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Associació d’inserció sociolaboral Troballes.
Atès que mitjançant la signatura d’aquest conveni, Associació d’inserció sociolaboral Troballes,
instal·larà un contenidor metàl·lic a cada municipi per facilitar la recollida de roba usada a la via
pública.
Atès que l’Associació d’inserció sociolaboral Troballes i la Cooperativa Roba Amiga es faran
càrrec de totes les responsabilitats i costos derivats de la recollida i manteniment del contenidor,
així com de mantenir en correcte estat de neteja el contenidor i el seu voltant.
Atès que Associació d’inserció sociolaboral Troballes, s'obliga a contractar una pòlissa de
responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ocasionar els contenidors, és pel qual proposo a
la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- L’adhesió al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i
l’Associació d’inserció sociolaboral Troballes, en els terminis i condicions que s’hi s’estableixin,
posant a disposició dels mateixos l’espai necessari per a la col·locació del contenidor de roba a la
via pública.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmeten a votació les dues propostes que queden aprovades
per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI
COMUNICACIÓ DE VEU.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que
presenta i que diu el següent:
“Atesa la necessitat d’adquirir un nou servei de comunicació de veu amb destinació a les oficines
municipals en el sentit que el que s’utilitza actualment no es considera funcional i, a més, també
cal cercar un dispositiu que suposi un estalvi en les comunicacions de telefonia, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un subministrament, mitjançant un
contracte menor, i
De conformitat amb els articles 9.1, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa DR. WINDOWS SL, el subministrament i adquisició del servidor
de comunicacions de veu, les característiques del qual, es troben relacionades en el pressupost
presentat, mitjançant un contracte menor de subministrament per raó de la quantia.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta adquisició, amb càrrec a la partida 633.03.9,
titulada “Reposició servei telefonia Casa de la Vila” del pressupost de despeses de l’exercici 2012.

No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta que 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
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.

