
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-nou d’abril 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 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 15-

4-2016, 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. 30/16.-  Jesús Buñales Giménez: Llicència urbanística per realitzar reformes interiors consistents 

en paviment de rajoles a la zona de la cuina i bany, a l’immoble del C. Mollerussa, núm. 7. 

Núm. 32/16.- Emiliano Garralon Lucas: Llicència urbanística per realitzar obres de reforç amb tres 

biguetes de forjat en el sostre de la planta baixa de l’immoble ubicat a la Pl. Catalunya, núm. 17. 

Núm. 33/16.-  Sebastià Garralon Viles: Llicència urbanística per canviar paviment de rajoles en la zona 

de la terrassa, a l’immoble del C. Lleida, núm. 10. 

Núm. 35/16.- Ricard Colomina Palau: Llicència urbanística per a col·locació d’una porta a la façana 

posterior que dóna al C. Ponent, de l’immoble ubicat a la Pl. Major, núm. 2. 

Núm. 36/16.- Josep Plana Llubes: Llicència urbanística per a obres de reforma consistents en canviar el 

revestiment dels graons de les escales exteriors de la zona d’entrada i canviar els sanitaris del lavabo de 

l’immoble de l’Av. Països Catalans, 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 3.785,48 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 15-04-2016, 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 29-04-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 3.785,48 €, 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.- PADRÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE – PRIMER TERMINI 2016.-  Acte seguit la Sra. 

Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el 

consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al primer termini de  

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 la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el consum i 

manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al primer termini de l’exercici de 

2016, el qual importa les següents quantitats: 

- Total quota manteniment: 12.161,68 € 

- Total Iva quota manteniment (21%): 2.551,58 € 

- Total Consum d’aigua:  12.951,62 € 

- Total Iva consum d’aigua (10%): 1.295,58 € 

- Total import Cànon:  43.539,04 € 

- Total IVA a càrrec del Cànon (10%): 4.354,48 €    

- Total Padró: 76.853,98 € 

Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic durant el termini d’un 

mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis municipals 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.” 

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE SOCORRISME - ESTIU 2016”.- En aquest punt se sotmet a la 

consideració del Ple la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant un contracte menor del servei de 

socorrisme per a la temporada estiuenca 2016, i  

Tenint en compte l’oferta presentada per part del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell  per tal de dur a terme l’esmentat servei, el qual ve desenvolupant de manera molt satisfactòria, 

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 i adjudicar al Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el contracte 

de serveis titulat “Contractació servei socorrisme 2016”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant 

contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 

El  preu del contracte serà com a màxim de 8.300,82€, més l’IVA corresponent que importa 1.743,18€. 

Si per inclemències meteorològiques cal escurçar el període de temps del servei es rebaixarà l’import 

proporcionalment. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost vigent. 



Tercer.- Notificar el present acord a l’ens adjudicatari. 

Quart.- 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.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

6.- PLANS D’EMERGÈNCIA MUNICIPALS.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta 

que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha indicat a aquest Ajuntament el 

Plans d’Emergència que, obligatòriament, cal tenir redactats, així com també els que recomana que 

l’Ajuntament tingui, i 

Atès el que disposa el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a 

l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la 

seva tramitació conjunta, i 

Atès que d’acord amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, s’ha constatat la conveniència de facilitar la 

tasca i les atribucions que corresponen als ajuntaments en matèria de planificació de protecció civil, 

tenint en compte els principis relacionats amb la simplificació administrativa que s’estan imposant en 

l’ordenament jurídic vigent, és pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Encarregar als SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell l’elaboració dels següents Plans 

d’Emergència municipals: 

 NEUCAT (recomanat) 

 INUNCAT (recomanat) 

 SISMICAT (recomanat) 

 TRANSCAT (obligat) 

 RADCAT (obligat) 

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats 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. 

 

7.- 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. 

 


