
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia set d’abril 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.  

 

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 24-

3-2017, 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 la Sra. 

Alcaldessa presenta 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. 24/17.-  Sònia Mateu Camps, en nom de 7 de 7 Alternatiu SCP: Llicència urbanística per a la 

instal·lació d’un vetllador amb capacitat per a 20 persones i amb 5 taules en la zona de la via publica, 

del C. Urgell, 1 baix. 

Núm. 25/17.- Ramona Macià Montal: Llicència urbanística per pintar la façana de l’immoble ubicat al 

C. Fassina, 54. 

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 23.463,11 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 24-03-2017, 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 07-04-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 23.463,11 €, 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.- ENCÀRREC PROJECTE REPARACIÓ DE LA TEULADA DE L’EDIFICI DEL C. ROSER 

NÚM. 7.- Tot seguit es dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Atès que aquest Ajuntament va adquirir l’immoble ubicat al C. Roser, 7 de la nostra població per tal 

d’unificar-lo amb l’actual local sociocultural existent i així poder disposar de més espai per destinar-lo a 

usos socioculturals, i 

Atès que l’edifici esmentat necessita una adequació per tal de poder-lo utilitzar per als usos per als quals 

es va adquirir, i 

Atès que aquest Ajuntament vol dur a terme aquesta adequació en diferents fases i que ara considera 

prioritari l’arranjament de la teulada de l’edifici mencionat, i 

Atès que per tal de dur a terme aquesta actuació cal disposar del corresponent projecte redactat, és pel 

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

 

Primer.- Encarregar als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció del projecte 

tècnic corresponent per tal de poder reparar la teulada de l’edifici del C. Roser, 7 destinat a usos 

socioculturals. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 

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 que queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- EXECUCIÓ SENTÈNCIA RECURS CONTENCIÓS–ADMINISTRATIU SRS. ANTONI 

GUÀRDIA I DIVINA LLENES.-  A continuació es dóna lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa 

presenta en aquest punt i que és la següent: 

 

“Atesa la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu de Lleida en data 30 de desembre de 

2016, per la qual s'inadmet en part i s'estima, també parcialment, el recurs contenciós núm. 256/2014, 

interposat pels Srs. Antonio Guàrdia Pou i Divina Llenes Vila, i 

Atès el caràcter ferm de la sentència i el requeriment practicat per l'òrgan judicial, rebut en data 24 de 

febrer de 2017, i 

Vist l'informe emès per l'advocat assessor de la corporació, i la legislació que en ell se cita com 

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

 

Primer.- Tenir per formalment notificada a aquesta corporació la sentència dictada i procedir a la seva 

execució. 

Segon.- Tenir per confirmada jurisdiccionalment l’activitat administrativa sobre la qual la sentència 

dictada declara la inadmissibilitat (resolució d'Alcaldia de data 24/01/2008 i resolucions de la Junta de 

Govern Local de dates 16/09/2010, 24/02/2012 i 01/02/2013) o la desestimació parcial. 

Tercer.- Tenir per anul·lat parcialment l'acord de la Junta de Govern Local de data 2 d'agost de 2013 

així com la llicència que va atorgar, en els següents termes: 

a) Considerar no autoritzable la instal·lació dels elements de jacuzzi que s'hagin ubicat a la coberta de 

l'edifici, disposant la seva retirada. 

b) Considerar no autoritzable el tancament amb elements opacs de la coberta transitable de la part 

superior de l'edifici, fins a l'alçada de 1,20 m, disposant la seva retirada o substitució per elements que 

permetin el pas de la llum. 

c) Considerar no autoritzable cap tanca que s'hagi situat a la coberta de la part superior de l'edifici que 

excedeixi l'alçada màxima de 1,20 m, disposant també la seva retirada. 

Quart.- Encarregar als serveis tècnics municipals la inspecció de les parts de l'edifici que es vegin 

afectades pels anteriors pronunciaments i l'elaboració d'un informe sobre les obres concretes que s'hagin 

de dur a terme en execució dels mateixos. 

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu de Lleida, notificar-lo a la part 

recurrent i als propietaris de les finques afectades per l'actuació, als quals s'oferirà tràmit d'audiència i 

vista de l'expedient. 

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



 

No hi ha cap intervenció al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- 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 deu 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


