A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-sis de gener de l’any dos mil
divuit, 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, 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. No hi assisteix el regidor Carles Esquerda i Serrano.
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
12-01-2018, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no haventn’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. 62/17.- Roman Ohorodnyk: Llicència urbanística per a l’arranjament de la façana amb
l’execució d’obra de cara vista des de l’alçada del balcó fins a la coberta de habitatge ubicat al C.
Fassina, núm. 62.
- Núm. 1/18.- Antoni Miquel Felip: Llicència urbanística per a la reforma interior de la cuina,
consistent en canvi de rajoles de revestiment de paraments i paviment així com l’equipament i
mobiliari, en l’habitatge ubicat al C. Doctor Fleming, 29.
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 13.002,22 € presentades en aquest Ajuntament des de
la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 12-01-2018, 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 26-01-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 13.002,22 €, 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.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE A DOMICILI – SEGON
TERMINI 2017.- Es procedeix en aquest punt a donar lectura a la proposta 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 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 segon 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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada
per unanimitat.
5.- EXEMPCIÓ TAXA ESCOMBRARIES – EXERCICI 2018.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura a la
proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent:
“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa de recollida
d’escombraries per a l’any 2018, 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 de l’exercici 2018, de
les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits i 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.”

La Sra. Alcaldessa obre el debat sense que hi hagi intervencions pel qual, tot seguit, sotmet a aprovació
la proposta presentada i queda aprovada per unanimitat.
6.- PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA – EXERCICI 2018.- A
continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i
que diu el següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent
a l’exercici de 2018, 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 2018, el qual importa la quantitat de 141.521,79 €.
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.
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per
unanimitat.
7.- CONVENI SERVEIS SOCIALS – PROGRAMA 2016-2019 .- En aquest punt la Sra. Alcaldessa
dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en sessió de data 22-12-2017 va aprovar el
conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els Ajuntaments de la comarca referent als
Serveis Socials bàsics establerts al Contracte Programa 2016-2019, i
Atès que aquest conveni ha de ser aprovat per l’òrgan competent de cada Ajuntament, i
Tenint en compte el que disposa l’art. 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els Ajuntaments de la
comarca referent als Serveis Socials bàsics establerts al Contracte Programa 2016-2019.
Segon.- Fer constar que el pressupost per a l’exercici 2018, i concretament la partida 227.063.231
del pressupost de despeses disposa de la dotació pressupostària suficient per fer front a aquest servei.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a signar els documents necessaris per dur a terme aquest
conveni.
No obstant, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, acordarà el que cregui convenient.”
Es declara l’obertura del debat sense que hi hagi cap intervenció, pel qual, tot seguit, se sotmet la
proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA “ADEQUACIÓ PORXO DEL PAVELLÓ”.Acte seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que diu el següent:

“Atès que s’ha de procedir a l’adequació del porxo de l’entrada al pavelló poliesportiu, en el sentit
que l’existent presenta força deficiències, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor
d’obres, i
Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, 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 Servi-tres Castellserà SL, l’obra titulada “Adequació
porxo pavelló”, mitjançant un contracte menor d’obra, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 16.844 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per
unanimitat.
9.- CONTRACTACIÓ FESTA MAJOR HIVERN I CURSA SANT BLAI - 2018.- A continuació
es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“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 2018, així com també la contractació d’un grup d’animació per a la
celebració de la 3a 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 l’empresa Subirós
Representacions Artístiques SL, amb les actuacions i serveis que es relacionen i els imports que s’hi
indiquen, als quals caldrà aplicar l’IVA corresponent:
a) FESTA MAJOR HIVERN:
CONTRACTE
BANDA SONORA

IMPORT
1.200 €

C.O. SELVATANA

6.900 €

Espectacle infantil DANDY CLOW

650 €

QUIM MASFERRER

4.500 €

Animació infantil
EN GIL&RATATAPLAM
C.O. MARAVELLA

750 €
6.900 €

SERVEIS LLOGUER GRUPS
ELECTRÒGENS

775,00 €

TOTAL

21.675 €

b) 3a CURSA DE SANT BLAI:
CONTRACTE
GRUP DE BATUCADA BANDELPAL

IMPORT
500,00 €

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.”
No hi ha intervencions al debat. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per unanimitat.
10.- 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 2, 3 i 4 de febrer en motiu de la Festa Major, de la que
ha resultat el següent:
1.- Sol·licituds amb documentació presentada correctament:
- Sr. Samuel Batista Teixeira
- Sr. Luís Rodríguez Raul
- Sra. Judit Mercedes Rivera Braga
- Sr. José Caetano Dos Anjos Dos Anjos
- Ricardo Dos Anjos Patulas
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 2, 3 i 4 de febrer.
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.
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 trentacinc 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.

