A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-dos de setembre 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: Ramon 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.
Es 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 69-2017, 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
presenta la Sra. Alcaldessa, la qual, 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. 59/17.- Daniel Cañelles Gardeñes: Llicència urbanística per enderrocar una petita edificació,
arranjament de dipòsit d’aigua i refer la tanca perimetral amb col·locació de portes a l’immoble de l’Av.
Pau Casals, núm. 68.
Núm. 61/17.- Comunitat de Propietaris de Naus C. Bassots: Llicència urbanística per a l’electrificació
B.T. amb instal·lació d’un centre de Transformació, a les naus ubicades a l’illa entre els carrers Bassots,
del Negral, de la Creueta i del Fontanal.
Núm. 63/17.- Albert Camarasa Reñé: Llicència urbanística per a l’arranjament i aixecament de la paret
de la façana posterior amb una obertura i una paret divisòria per a tancament de vehicles, i aixecament
de la paret de la zona del jardí, en l’immoble ubicat al C. La Fassina, núm. 23.
Núm. 64/17.- Patet Forn Pastisseria SL: Llicència urbanística per a la reforma de dues naus industrials,
consistents en obertures en parets per comunicar les naus, realització de divisòries, tancaments
practicables, instal·lacions interiors i revestiments, en les naus 14 i 15 del C. Negral.
Núm. 65/17.- Josep Sala Font: Llicència urbanística per reparació de les escales i treure la runa en
l’immoble ubicat al C. Orient, núm. 22.
Núm. 66/17.- Ramon Espinet Albareda: Llicència urbanística per reforma del garatge consistent en nou
paviment de rajoles i revestiment de paret amb envà ceràmic, a l’immoble ubicat al C. Colon, núm. 4.
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.- 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 67.549,16 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 06-09-2017, 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 22-09-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 67.549,16 €, 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.- CANVI DE NOM DE NÍNXOLS.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a les
dues propostes que presenta i que són les següents:
a) Atesa la sol·licitud presentada, en data 07-09-2017 per la Sra. Josefina Garcia Martí, en sol·licitud de
canvi de nom a favor seu, dels nínxols 3 i 4 de la fila 249 que consten a nom d’Hs. Josefa Martí Berga i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 3 i 4 de la fila 249 que consten a nom d’Hs. Josefa
Martí Berga, i en endavant a nom de la Sra. Josefina García Martí.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
b) Atesa la sol·licitud presentada, en data 15-09-2017, pel Sr. Ramon Piñol Robles, en sol·licitud de canvi
de nom a favor de la Sra. Eva Rodríguez Yespes, del nínxol núm. 2 de la fila 206 que consten a nom
seu pare Sr. Ramon Piñol Abadal, i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom del nínxol núm. 2 de la fila 206 que consta a nom del Sr. Ramon
Piñol Abadal, i en endavant a nom de la Sra. Eva Rodríguez Yespes.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmeten les propostes a votació i queden aprovades per
unanimitat.
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE – PRIMER
TERMINI 2017.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en aquest punt i que,
copiada, diu el següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili,
corresponent al primer termini de l’exercici 2017, s’ha confeccionat el Compte de recaptació instruït
pel recaptador municipal pel cobrament en voluntària, i
Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de la taxa pel
servei d’aigua potable a domicili corresponent al primer termini de l’exercici 2017.

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via executiva.
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MILLORA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LES
PISCINES MUNICIPALS.- A continuació es procedeix a donar lectura a la següent proposta que diu:
“Atès que aquest Ajuntament creu oportú i necessari millorar el sistema de filtracions de les piscines
municipals en el sentit que presenten fuites d’aigua, fet que provoca un elevat consum d’aigua, una
pèrdua constant de sílex i com a conseqüència una filtració deficient. Al mateix temps, les vàlvules
dels col·lectors estan completament oxidades, fet que impossibilita la seva maniobra, i
Atesa la memòria valorada per a la millora del sistema de filtració de les piscines municipals,
redactada pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i
Atès que aquesta actuació està inclosa dins del programa d’ajuts als ens locals per a la gestió d’aigua
d’ús públic, anualitat 2017, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor
d’obres, i
Atès l’únic pressupost presentat per l’empresa FRIDECAL, i
De conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa FRIDECAL el contracte titulat “Millora del sistema de
filtració de les piscines municipals”, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 25.932,57 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost de despeses vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, el qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per
unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA “APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS FASE 2”.- En aquest punt es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el document tècnic redactat pels SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en relació a
l’execució de l’obra titulada “Aparcament per a vehicles pesants, Fase 2”, ubicat al polígon industrial
SAU-3, que inclou l’enllumenat, les barreres de seguretat automàtiques i la instal·lació del sistema de
videovigilància, i
Atès que aquest Ajuntament considera necessari i oportú que la nostra població disposi d’un lloc per
estacionar els vehicles pesants fora del casc urbà, i
Vistos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament,
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor
d’obres, i
De conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Sergi Llanes, SLU el contracte titulat “Aparcament
vehicles pesants, Fase 2”, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 20.460,89 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost de despeses vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda
aprovada per unanimitat.

8.- APROVACIÓ PROJECTE TITULAT “PARC DE SALUT I MOBILITAT”.- La Sra. Alcaldessa
dóna lectura a continuació a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès el projecte bàsic i execució de l’obra titulada “Parc de salut i mobilitat”, redactat pel SSTT del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, és pel qual proposo a la Junta de
Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Parc de salut i mobilitat”, amb un pressupost per
contracte de 48.434,69 €, més l’IVA corresponent.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal, termini durant el qual els
interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin
per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, suggeriment
ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar d’ulterior resolució.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmeten les propostes a votació i queden aprovades per
unanimitat.
9.- 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 cinquanta
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.

