
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia u de desembre 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 18-

11-2016, 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. 94/16.-  Joan Pla i Puñet: Llicència urbanística per realitzar un paviment amb base de formigó i 

acabat enrajolat en la zona de jardí del seu immoble ubicat a l’Av. Sant Roc, 3-A. 

Núm. 96/16.- Francesc Farnell i Barqué: Llicència urbanística per realitzar un paviment de rajoles en la 

zona de l’habitatge i canviar tres portes, de l’immoble ubicat al C. Mesquita, 2, 1r. 3a. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, 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 5.508,55 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-11-2016, 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 01-12-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 5.508,55 €, 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.- MODIFICACIÓ PADRÓ IMPOST VEHICLES TRACCCIÓ MECÀNICA - 1R, 2N. I 3R. 

TRIMESTRES DEL 2016.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:  

 

“Ateses les modificacions notificades durant els 1r, 2n i 3r. trimestres, i que afecten  al Padró de 

l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2016 i 

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

corresponents a l’exercici 2016, i que són les següents: 

ALTES ---------------------------- 0,00 € 

BAIXES ---------------------- 1.552,88 € 

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.” 

 

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

aprovada per unanimitat. 

 

5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA - 1R. 2N. 

I 3R. TRIMESTRES 2016.- A continuació es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i 

que, copiada, és la següent:  

 

“Atès que s’han confeccionat els padrons corresponents a les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, 

corresponents al 1r., 2n. i 3r. trimestres de l’any 2016, notificades pel Centre de Gestió Cadastral i 

Cooperació Tributària de Lleida, 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 els padrons corresponents a les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, corresponents 

al 1r., 2n. i 3r. trimestres de l’any 2016, els quals importen les quantitats següents: 

 

VARIACIONS IBI-URBANA 

1r. trimestre-2016 ------------------------------------ 0,00 

2n. trimestre-2016 ------------------------------ + 237,18 

3r. trimestre-2016 ----------------------------   -1.164,56 

 

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.” 

 

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

unanimitat. 

 

6.- MODIFICACIÓ PADRÓ IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES - 1R. 2N. I 3R. 

TRIMESTRES 2016.- Es procedeix a continuació a donar compte 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 2016, les quals han provocat la 

modificació del padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 

de l’exercici 2016, 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 2016, les quals importen una quantitat de: 

Altes ------------------------------------------------1.093,87 

     Quota municipal:  845,14 

     Quota provincial:  248,73 

Baixes --------------------------------------------------- 0,00 

Modificacions ----------------------------------------   0,00 

TOTAL  --------------------------------------------1.093,87 

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, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura a continuació a la següent proposta: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada en data 29-11-16  pels germans Josep M., Rafel, Enric i M. Isabel Torres 

Aguiló, en sol·licitud de canvi de nom a favor de: Josep M., Rafel i M. Isabel o Maribel Torres Aguiló,  

dels nínxols  1 i 2 de la fila 295 que consten a nom de Josep Torres Teixidó i Antonia Aguiló Pedret,  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 1 i 2 de la fila 295 que consten a nom de Josep Torres 

Teixidó i Antonia Aguiló Pedret i en endavant a nom dels Srs. Josep M., Rafel  i  M. Isabel o Maribel 

Torres Aguiló. 

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.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ COMPTADORS”.- Acte seguit es dóna 

lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que l’Ajuntament està substituint, de manera progressiva, els comptadors tradicionals instal·lats 

per uns altres basats en un sistema de telelectura que permet accedir a les dades dels consums d’aigua 

d’una manera molt més ràpida i eficient, facilitant la detecció de fuites o de consums anòmals,  i 

Atès que actualment s’han exhaurit les existències dels comptadors electrònics que es van adquirir, i 

que per tal de continuar amb la implementació d’aquest nou sistema de comptadors cal adquirir-ne de 

nous,  i 

Atès el pressupost presentat per l’empresa Aqualogy en relació a l’adquisició cent vint-i-cinc nous 

comptadors d’aigua mitjançant el sistema de telelectura, i 

Tenint en compte l’import del pressupost presentat, es considera que es tracta d’un 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 Aqualogy el contracte titulat “Adquisició comptadors”, per 

un import de 9.468,75€, més l’IVA corresponent, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un 

contracte menor, per raó de la quantia. 



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

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.” 

 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ APARELL 

ELECTROCARDIOGRAMA”.- Es dóna lectura en aquest punt de la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que el personal sanitari del consultori mèdic local ha manifestat a l’Ajuntament les noves 

directrius que els han donat des del Departament de Salut en quant als aparells per a la realització dels 

electrocardiogrames, i 

Atès que aquestes noves directrius obliguen a què els consultoris mèdics locals tinguin uns aparells per 

realitzar els electrocardiogrames unificats i que es puguin connectar a la xarxa tecnològica sanitària, i 

Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat un pressupost per a l’adquisició d’un aparell per a la realització 

d’electrocardiogrames a l’empresa MTB Distribuciones, empresa especialitzada en material sanitari i 

que ja proveeix de divers material per al consultori mèdic al nostre Ajuntament,  

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 MTB Distribuciones el contracte titulat “Adquisició aparell 

electrocardiograma” per un import de 2.405 €, més  l’IVA corresponent, d’acord amb l’oferta 

presentada, mitjançant un contracte menor per raó de la quantia. 

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

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.” 

 

Declarada l’obertura del debat no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda 

aprovada per unanimitat. 

 

10.- CALENDARI DEL CONTRIBUENT – EXERCICI 2017.- En aquest punt es dóna lectura a la 

següent proposta: 

 

“Confeccionat el Calendari del contribuent per a l’exercici 2017, en el que es detallen els diferents  

Impostos i Taxes que cobra l’Ajuntament mitjançant padró, amb indicació del seu període de liquidació 

en voluntària, 

És pel qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Calendari del contribuent per a l’exercici 2017 corresponent a tots els impostos i 

taxes que mitjançant padró cobra l’Ajuntament, i que queda redactat en la següent forma: 

 

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA .................. 01/03 a 30/04 

ESCOMBRARIES, primer termini ...................................... 01/04 a 31/05 

IBI URBANA, primer termini ............................................. 01/05 a 30/06 

AIGUA, primer termini ........................................................ 01/06 a 31/07 

TAXES I PREUS PÚBLICS ................................................ 01/07 a 31/08 

IBI RÚSTICA i BICES ........................................................ 01/08 a 30/09 

ESCOMBRARIES, segon termini ....................................... 01/09 a 31/10 

IBI URBANA, segon termini ............................................... 01/10 a 30/11 

IAE ....................................................................................... 01/10 a 30/11 

AIGUA, segon termini ......................................................... 15/10 a 15/12 

 

Segon.- Exposar-lo al públic al BOP i al tauler d’anuncis municipal. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

No hi ha intervencions al debat.  Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat.  



 

11.- 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.  

 


