A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-dos de gener de l’any dos
mil setze, 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.
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 8-01-2016, 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. 86/15.- Rosa Soler Granero: Llicència urbanística per fer més gran una porta existent al
lateral de la casa ubicada al C. La Bassa, núm. 2.
Núm. 100/15.- Jaume Pou Torrades: Llicència urbanística per aixecar la paret que limita el fons de
la parcel·la amb la veïna, fins a una alçada de 2,60 m., en l’habitatge ubicat al C. Dr. Fleming,
núm. 49.
Núm. 2/16.- Josep Gou Huguet: Llicència urbanística per realitzar un paviment de rajoles i la
instal·lació d’una aigüera en la zona del porxo en l’habitatge ubicat al camí Tossal Roig, s/n.
Núm. 3/16.- Francisco Ortet Fabregat: Llicència urbanística per a la substitució de la coberta
existent en l’habitatge ubicat al C. Balmes, núm. 10.
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.”
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 31.019,57 €, presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 08-01-2016, 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 21-01-16, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 31.019,57 €, 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 I EXEMPCIONS IVTM - 2016.- A continuació es dóna lectura a la següent
proposta que diu:
“Ateses les noves peticions presentades i/o la nova documentació requerida per a la concessió
d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per a l’any 2016, la
relació de les quals consta a l’expedient, i
Atès que la documentació presentada és la correcta i necessària, 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 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 2016 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient.
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 cap intervenció al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
5.- PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA – EXERCICI 2016.Acte seguit es presenta la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
corresponent a l’exercici de 2016, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent a
l’exercici de 2016, el qual importa la quantitat de 138.311,55 €.
Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de cobrament al públic durant el termini
d’un mes, amb publicació al Butlletí oficial de la província i al tauler d’anuncis municipal a
efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet acte seguit la proposta presentada
a votació i queda aprovada per unanimitat.
6.- EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES - EXERCICI 2016”.- Es dóna
lectura, tot seguit, a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i que, copiada, és la següent:
“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa de recollida
d’escombraries per a l’any 2016, pel fet que tenen contractat un gestor autoritzat, i
Atès que l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d’escombraries, en el seu article 2n
punt 5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la taxa els titulars de les
activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment
mitjançant un gestor autoritzat.

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la no subjecció a la Taxa per a la recollida d’escombraries per a l’exercici 2016,
de les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits, 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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
7.- MODIFICACIONS PADRÓ IAE DEL PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRES DE
2015.- Acte seguit, es procedeix a la lectura de la proposta que, copiada, diu el següent:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i
modificacions, realitzades durant els 1r., 2n. i 3r. trimestres de l’any 2015, les quals han provocat
la modificació del padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) de l’exercici 2015, i
Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia de la
modificació esmentada,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions del padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE), corresponents a les altes, baixes i modificacions realitzades
durant els 1r., 2n. i 3r. trimestres de l’exercici 2015, les quals importen una quantitat de:
Altes ---------------------------------------------1.514,96
Quota municipal: 1.238,62
Quota provincial: 276,34
Baixes ------------------------------------------------ 0,00
Modificacions------------------------------------- 0,00
TOTAL ----------------------------------------1.514,96
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los
que disposen d’un termini 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 intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per
unanimitat.
8.- BENEFICIS FISCALS COOPERATIVES - EXERCICI 2015.- A continuació la Sra. Alcaldessa
dóna lectura a la següent proposta que diu:
“Un cop confeccionada la relació de les cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en
l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2015, i l’import total de les despeses fiscals
suportades per aquest Ajuntament, als efectes d’abonament de la corresponent compensació
econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives,
i d’acord amb el que disposa l’art. 9.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Notificar a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, la relació de les
cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any
2015, i l’import total de les despeses fiscals suportades per aquest Ajuntament, als efectes
d’abonament de la corresponent compensació econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i
queda aprovada per unanimitat.
9.- ATORGAMENT TARGETES APARCAMENT.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que,
copiada, és la següent:
“Atesos els expedients tramitats per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució.
Atès que els instants han presentat la corresponent documentació acreditativa de la condició de
persona amb disminució que supera el barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar
transports públics col·lectius, i
Atesos els informes emesos, en data 18 de gener de 2015, per l’Equip de serveis socials, i
Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la consideració de
la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar la Targeta d’aparcament individuals per a persones amb disminució que ho han
sol·licitat i que corresponen als expedients núm. 1 i 2 de l’any 2016.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades als efectes legals oportuns.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que creguin més convenient.”
S’obre el debat però no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per
unanimitat.
10.- COMPTE DE RECAPTACIÓ SERVEI D’AIGUA POTABLE – 2N. TERMINI 2015.- Tot
seguit la Sra. Alcaldessa llegeix la proposta que presenta en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili,
corresponent al segon termini de l’exercici 2015, 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 segon termini de l’exercici 2015,
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
11.CONTRACTACIÓ
I
ADJUDICACIÓ
“MANTENIMENT
CÀMERES
VIDEOVIGILÀNCIA I ALARMES – EXERCICI 2016.- En aquest punt es dóna lectura a la
següent proposta:
“Atès que aquest Ajuntament va instal·lar diverses càmeres de videovigilància així com també
alarmes en diferents edificis municipals, i
Atès que aquestes càmeres i alarmes necessiten un manteniment, i tenint en compte que aquest
servei l’ha estat desenvolupant de manera satisfactòria l’empresa SIC 24, que és la que va instal·lar
aquells subministraments, i
Atès que aquest contracte de serveis està a punt de finalitzar i que l’Ajuntament considera oportú
i necessari donar-li continuïtat, i
Atesa la proposta econòmica presentada per l’empresa SIC 24, i
Tenint en compte que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant 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 SIC 24 el contracte titulat “Manteniment càmeres i
alarmes dels edificis municipals”, per un import de 770 €/any més 161,70€ en concepte d’IVA,
amb un import total de 931,70 €, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor,
per raó de la quantia. Aquest contracte serà vigent durant l’any 2016.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i
queda aprovada per unanimitat.
12.- CONTRACTACIÓ FESTA MAJOR HIVERN, FESTA DE CARNESTOLTES I GRUP
D’ANIMACIÓ 1A. CURSA DE SANT BLAI – ANY 2016.- .- A continuació es dóna lectura a la
següent proposta que diu:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per a la celebració
de la Festa Major d’Hivern de 2016, així com també la festa del Carnestoltes, i la contractació
d’un grup d’animació per a la celebració de la 1a Cursa de Sant Blai, 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 les festes anteriorment descrites amb les empreses i/o artistes
que es relacionen i amb les actuacions que també s’indiquen:
a) FESTA MAJOR HIVERN 2016
- SUBIRÓS SL, els següents artistes i serveis:
CONTRACTE
QUINA BALLARUCA
GERMANS CASCALLONI
BANDA SONORA
C.O.SELVATANA
C.O.MARAVELLA
LA NOVA TRINCA
SERVEIS LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS
TOTAL

IMPORT
650€
650€
1.000€
6.900€
6.900€
6.000€
1.023,25
23.123,25

IVA
136,50€
136,50€
210€
1.449
1.449€
1.260€
214,88
4.855,88

TOTAL
786,50€
786,50€
1.210€
8.349€
8.349€
7.260€
1.238,13
27.979,13

b) CARNESTOLTES 2016
- SUBIRÓS SL, els següents artistes:
CONTRACTE
CIA. SAL DELS MARS

IMPORT
3.250€

IVA
682,50€

TOTAL
3.932,50€

IMPORT
430€

IVA
90,30€

TOTAL
520,30€

c) 1a CURSA DE SANT BLAI
CONTRACTE
GRUP DE BATUCADA TABALATS

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.”

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
13.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN “MANTENIMENT DE CAMINS”.- A continuació
es procedeix a la lectura de la següent proposta:
“Atès que el Consell d’Alcaldes de la comarca del Pla d’Urgell, en sessió celebrada el passat dia
18 de desembre de 2015, va aprovar sol·licitar als ajuntaments afectats per les obres de
“Manteniment de camins de la comarca del Pla d’Urgell (any 2015)” l’acord de delegació de la
facultat de contractació de les esmentades actuacions,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell la competència per a contractar les obres
que afectin al nostre terme municipal dins de l’actuació titulada “Manteniment de camins de la
comarca del Pla d’Urgell (any 2015)”.
Segon.- Fer constar que l’Ajuntament disposa de tots els terrenys, servituds, concessions,
permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, que són necessaris per executar l’actuació
amb normalitat.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la formalització de les peticions assenyalades en el
present acord, així com per a la signatura dels documents necessaris per a la seva tramitació.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per unanimitat.
14.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.- A continuació es dóna compte de la següent proposta que diu:
“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten autorització
per instal·lar les seves atraccions, durant els dies 3,4,5,6 i 7 de febrer en motiu de la Festa Major,
de la que ha resultat el següent:
1.- Sol·licituds amb documentació presentada correctament:
- Sra. Eulalia Casas Tomasa
- Sr. Tomás Freises Peña
- Sr. Luís Rodríguez Raul
- Sra. Blanca Augusta de Los Santos
- Sra. M. del Rocio Rodríguez Castro
Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar la instal·lació de totes les atraccions sol·licitades pels peticionaris relacionats
en l’apartat 1, els propers dies 3,4,5,6 i 7 de febrer.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció i se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per
unanimitat.
15.- 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
quaranta 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.

