
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint hores del dia vint-i-set de juny 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, 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 

15 de juny de 2018, 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 en aquest punt, 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. 5/18.- Carme Salvia Benet: Llicència urbanística per a l’enderroc del forjat de la primera planta 

de la construcció existent al C. Nou, núm. 9. 

-Núm. 47/18.- Josep Pou Gou: Llicència urbanística per pintar la façana de l’habitatge ubicat al Carrer 

Ramon i Cajal, núm. 8. 

-Núm. 48/18.-  Xavier Piñol Miró: Llicència urbanística per a l’arranjament de revestiments i 

paviments de rajola en la zona de la cuina i bany del pis 2n. 1a. ubicat a l’immoble del C. Sant Josep, 

núm. 17.  

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 13.505,85 € presentades en aquest Ajuntament des de 

la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 15-06-2018, 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 27-06-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen 

un total de 13.505,85 €, 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.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA TITULADA 

“CONDICIONAMENT CARRERS FRANCESC BOLDÚ, JACINT VERDAGUER, CERVANTES 

I MILLORA DE LA MOBILITAT DE L’AV. PAU CASALS, FASE II”.-  En primer lloc es dóna 

lectura a la proposta de la Sra. Alcaldessa, la qual copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per l’empresa M. i J. Grúas SA  en relació 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 

Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament per la directora facultativa de l’esmentada obra, 

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

 

Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única  de l’obra titulada “Condicionament carrers Francesc 

Boldú, Jacint Verdaguer, Cervantes i millora de la mobilitat de l’Av. Pau Casals. Fase II”, emesa per la 

directora facultativa, Sra. Aroa Guardiola Franci d’un import de 42.055,52€. 

Segon.- Requerir a l’adjudicatari que procedeixi a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada 

obra. 

Tercer.-  Trametre una còpia de la certificació esmentada, a la Diputació de Lleida per l’abonament de 

la subvenció corresponent. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta quedant aprovada per unanimitat. 

 

5.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA TITULADA 

“CLIMATITZACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU”.- A continuació es dóna lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent: 

 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per l’empresa Ilerfred SL  en relació a 

l’execució de l’obra titulada “Climatització pavelló poliesportiu”, i 

Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament per la directora facultativa de l’esmentada obra, 

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

 



Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 i única  de l’obra titulada “Climatització pavelló poliesportiu”, 

emesa per la directora facultativa, Sra. Aroa Guardiola Franci d’un import de 61.400,36€. 

Segon.- Requerir a l’adjudicatari que procedeixi a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada 

obra. 

Tercer.-  Trametre una còpia de la certificació esmentada, a la Diputació de Lleida per l’abonament de 

la subvenció corresponent. 

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

 

Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació l’anterior 

proposta i queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- ADJUDICACIÓ OBRA “AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE 2-B”.- En aquest 

punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 4-5-18 va aprovar l’expedient de 

contractació pel procediment obert simplificat i abreujat de l’obra titulada  “Ampliació cementiri 

municipal, Fase 2-B”, i 

Atès que en data 18-6-18 s’ha reunit la Mesa de contractació, i s’ha establert la relació definitiva de 

candidats admesos, que ha estat la següent: 

 

Núm. Data entrada Núm. de registre Empresa 

1 05/06/2018 1184 CONSTE 3.0 SL 

2 05/06/2018 1187 CONSTRUCCIONS  HNOS. OJEDA SL 

3 06/06/2018 1194 GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER SL 

4 06/06/2018 1196 SERBONIU SL 

5 06/06/2018 1197 GRUPO ORIZONTIA SL 

6 06/06/2018 1198 GARROFÉ  SAU 

7 06/06/2018 1199 G2C  INTEGRAL SL 

8 06/06/2018 1200 CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ROC-OLIVA  SL 

9 06/06/2018 1201 AUFUCE SL 

10 06/06/2018 1205 NICHOS DEL SUR SL 

 

I, atesa la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que consta a l’expedient i que es considera 

correcta, i 

Atès l’informe favorable de fiscalització de compromís de la despesa de la Intervenció de data 2-5-18, i 

Atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de 

contractació, respecte a la concurrència i publicitat, i d’acord amb el que estableix l’article 159 de la 

LCSP,  és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Ampliació cementiri municipal, Fase 2-

B”  a l’empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber SL , per un import de 51.911,30 € més l’IVA 

corresponent que importa 10.901,37  €, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i 

tècniques aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu per a 

l’Ajuntament. 

Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 

Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquest ajuntament, 

perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 



- Directora de l’obra: la Sra. Aroa Guardiola i Franci, arquitecte. 

- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell Mateus, arquitecte tècnic. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les empreses que han participat en el procés de contractació, 

amb indicació dels recursos procedents. 

Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 

conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la LCSP. 

No obstant això, 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. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ LOT PARC SALUDABLE”.- A 

continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que han finalitzat les obres d’adequació de la parcel·la municipal destinada a Parc de salut i 

mobilitat, i  

Atès que ara cal dotar-la de l’equipament necessari  per tal de poder fomentar els hàbits saludables 

mitjançant la pràctica de diversos esports, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte 

menor de subministraments, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la 

quantia com del material a adquirir, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 BENITO URBAN SLU, el contracte titulat “Adquisició 

lot parc saludable”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de 

subministrament. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 1.995 euros, més l’IVA corresponent. 

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

del pressupost. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta quedant aprovada per unanimitat. 

 

8.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 
I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-una hores i quinze 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. 

 

 

 


