A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia disset de novembre 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 311-2017, 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. 76/17.- Gonzalo Gou Espinet: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa en la zona de pas
posterior a l’immoble, per a connectar l’escomesa de la claveguera, en l’habitatge ubicat al C. Urgell,
núm. 18.
Núm. 77/17.- Ramon Serrano Simó: Llicència urbanística per arranjament del porxo de la terrassa
consistent en canviar l’acabat de xapa per un acabat amb panell sandwich, així com revestiment de
morter dels paraments, tot en l’immoble ubicat al C. Sant Salvador, núm. 23.
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 22.461,45 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 03-11-2017, 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 17-11-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 22.461,45 €, 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 SERVEI RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – EXERCICI 2017.A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la següent proposta que, copiada, diu:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries de l’exercici 2017, que inclou
el primer i el segon termini, 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 recollida
d’escombraries 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
5.- CANVI DE NOM DE NÍNXOLS.- Acte seguit es procedeix a la lectura de les propostes que es
presenten que són les següents:
a) Atesa la sol·licitud presentada, en data 6-11-17 per la Sra. Maria Aymà Pérez, en sol·licitud de canvi de
nom a favor d’ella, dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 102, que consten a nom de Miquel Sellart Crespo
i dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 296 que consten a nom de Miquel Sellart Crespo i Maria Aymà
Pérez, 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 núms . 3 i 4 de la fila 102, que consten a nom de Miquel
Sellart Crespo i dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 296 que consten a nom de Miquel Sellart Crespo i
Maria Aymà Pérez, i en endavant a nom de la Sra. Maria Aymà Pérez.
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 10-11-17, pel Sr. Domènec Espinet Camps, en sol·licitud de
canvi de nom a favor del seu fill, el Sr. Ramon Espinet Albareda, dels nínxols núms. 1-2-3 i 4 de la fila
124, que consten a nom del seu pare Ramon Espinet Companys, 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 núms . 1-2-3 i 4 de la fila 124, que consten a nom de
Ramon Espinet Companys i en endavant a nom del Sr. Ramon Espinet Albareda.
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.”
c) Atesa la sol·licitud presentada, en data 14-11-17, pel Sr. Carlos Barberà Solsona, en sol·licitud de
canvi de nom a favor d’ ell, dels nínxols núms.3 i 4 de la fila 243, que consten a nom d’Hs. Magí
Miquel Inglés, 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 núms . 3 i 4 de la fila 243 que consten a nom d’Hs.
Magí Miquel Inglés i en endavant a nom del Sr. Carlos Barberà Solsona.

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 intervencions, per la qual cosa, es procedeix a la votació de les
tres propostes presentades i queden aprovades per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ OBRA “CONDICIONAMENT CARRERS FRANCESC BOLDÚ, JACINT
VERDAGUER, CERVANTES I MILLORA DE LA MOBILITAT AV. PAU CASALS, 2ª FASE.- La
Sra. Alcaldessa presenta a continuació la proposta que diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 6-9-17 va aprovar inicialment el
projecte titulat “Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer, Cervantes i millora de la
mobilitat de l’Av. Pau Casals. Fase II”, i que no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa,
l’esmentada aprovació ha esdevingut definitiva, i
Atès que aquest Ajuntament creu oportú contractar la realització de les obres que consten en el projecte
anteriorment esmentat, consistents en l’arranjament del paviment dels carrers Jacint Verdaguer,
Francesc Boldú, Cervantes i la millora de la mobilitat carrer Pau Casals corresponent a la zona de
l’escola Arnau Berenguer, per tal d’intentar reduir la velocitat dels vehicles, ja que és un punt
conflictiu de pas d’alumnes que van des de l’escola de la Plaça Generalitat a l’escola de l’Av. Sant
Roc, i
Tenint en compte que la Diputació de Lleida ens ha comunicat que ens concedirà una subvenció amb
destinació a l’execució de l’obra titulada “Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer,
Cervantes i millora de la mobilitat de l’Av. Pau Casals. Fase II”, i que l’actuació fins a l’import
subvencionat s’ha de justificar al més aviat possible, en el sentit que aquesta subvenció està inclosa
en el pressupost 2017 de la Diputació de Lleida, per la qual cosa resulta justificada la tramitació de
l’expedient de contractació per la via d’urgència, i
Atès el contingut de l’article 112 del TRLCSP en relació a la tramitació urgent dels expedients, i tenint
en compte el que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i
Atesos els informes emesos per secretaria-intervenció, els quals consten a l’expedient, i
Tenint en compte que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient és la Junta de Govern, en
virtut de la delegació atribuïda pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25-6-15, i
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de regir
l’adjudicació del contracte és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció el següent acord:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació de l’obra titulada
“Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer, Cervantes i millora de la mobilitat de
l’Av. Pau Casals, Fase II” per un import de 41.411,45 euros més 8.696,40 euros corresponents a
l’IVA, amb un import total de 50.107,85 euros.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació.
Tercer.- Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte, amb tramitació urgent.
Quart.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 13 dies
naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPL.
Cinquè.- Publicar la licitació al perfil del contractant.
Sisè.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarada l’obertura del debat no hi ha cap intervenció. Es procedeix a la votació de la proposta la qual
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 trenta-cinc
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.

