A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-idos d’abril de l’any dos mil deu, 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: Francesc Revuelta i Hernando, Carme
Tàpies i Llobera, i Francesc Carrillo i Bergua. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en
compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Ramon Farnell i
Barqué i Emili Pastó i Garcia. Actua de 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 8-4-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna
observació o rectificació a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació, i queda
aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les següents propostes que presenta
l’alcaldia en aquest punt, les quals copiades diuen:
“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. 46/2010.- M. Neus Tribó Farré: Llicència urbanística per a l’arranjament de la
façana amb col·locació d’aplacat al sòcol i nou revocat, de l’habitatge ubicat al C.
Mollerussa, núm. 51.
- Núm. 47/2010.- Antoni Lasierra Piñol: Llicència urbanística per a l’arranjament del
bany de la planta baixa de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 32
- Núm. 48/2010.- Josep M. Serret Farré: Llicència urbanística per a reparació de la
coberta de l’habitatge ubicat al C. Canigó, núm. 41
- Núm. 49/2010.- Josep Vilagrasa Baltasar i Isabel Canes Boix: Llicència urbanística
per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, ubicat al C. Sant Josep,
núm. 2
- Núm. 50/2010.- Antoni Rames Fontanet: Llicència urbanística per a reforç de les
parets del cobert ubicat al polígon 3, parcel·la 32.
- Núm. 51/2010.- Roser Torres Gou: Llicència urbanística per a l’arranjament del terrat
de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 9.
Expedient de pròrroga:
- Núm.2/2010.- El Chordal SL: Concessió de primera pròrroga de la llicència
urbanística núm. 117/06.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de
liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”

S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la
proposta presentada que queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta la proposta que, copiada, 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 45.792,71 € presentades en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia
08-04-2010, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 19-04-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 45.792,71 €, 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.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda
aprovada per unanimitat.
4.- PADRONS EXACCIONS MUNICIPALS, EXERCICI 2010.- Es procedeix a
continuació a donar lectura a les propostes que diuen el següent:
“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les
Exaccions municipals per a l’exercici 2010, 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 i llistes cobratòries corresponents a les Exaccions municipals
per a l’exercici 2009 següents:
- Cementiri.............................................. 3.785,47 €
- Clavegueram....................................... 20.378,89 €
- Guals permanents..................................1.622,70 €
Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries així com el seu període de
liquidació 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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació l’anterior proposta
que queda aprovada per unanimitat.
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ SERVEI D’AIGUA 2009.- A continuació, la Sra. Alcaldessa,
procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Ateses les modificacions efectuades al Padró i llistes cobratòries, de la Taxa pel servei
d’aigua potable a domicili, corresponents a l’exercici 2009, en concepte de baixes, 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 i llistes cobratòries de la Taxa pel servei
d’aigua potable a domicili, corresponents a l’exercici 2009, en concepte de baixes, que són
les següents:
- Servei d’aigua................................................ 409,34 €
- Cànon.............................................................. 2067,21 €
- IVA...............................................................
30,60 €
TOTAL MODIFICACIONS PER BAIXES.... 2.507,15 €
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.”
Com que no hi ha cap intervenció, se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada
per unanimitat.
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ SERVEI AIGUA POTABLE 2009.- Acte seguit es dóna
compte de la següent proposta que, copiada, diu::
“Acabat el període de cobrament del Padró i llistes cobratòries de la Taxa pel Servei
d’Aigua potable a domicili, corresponent a l’exercici 2009, 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 i
llistes cobratòries de la Taxa pel Servei d’Aigua potable a domicili corresponent a l’exercici
2009,
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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmet, tot seguit, a
votació, aquesta proposta que queda aprovada per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ OBRA “PROJECTE ELÈCTRIC LÍNIES MITJA TENSIÓ
SUBTERRÀNIES DES DE LA SUBESTACIÓ DE FECSA DE MOLLERUSSA FINS AL
SAU-3”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que copiada a la lletra diu el
següent:
“Atesa la providència de l’alcaldia de data 20-4-2010 per la qual es va detectar la necessitat
de realitzar la contractació de les obres consistents en subministrar d’energia elèctrica al
polígon industrial SAU-3, i
Atès que el projecte titulat “Projecte elèctric de línies de mitja tensió subterrànies des de la
subestació de FECSA ENDESA de Mollerussa fins al SAU-3” , així com l’annex al mateix
projecte, els quals van ser aprovats per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en data 244-08 i 21-5-09, respectivament, i
Atesos els informes jurídics i tècnics, els quals consten a l’expedient, i
De conformitat amb allò que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer.- Iniciar i aprovar l’expedient i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la
licitació per a la contractació administrativa de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de
mitja tensió subterrànies des de la subestació de FECSA ENDESA de Mollerussa fins al
SAU-3” conforme els Projectes redactats pel tècnic competent i aprovat per la Junta de
Govern d’aquest Ajuntament, sota la modalitat licitatòria següent: Procediment obert,
tramitació ordinària
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació de l’ obra esmentada.
Tercer.- En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents:
1. El pressupost total de licitació és el de 951.212,92 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost net:
820.011,14 euros.
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 16%: 131.201,78 euros.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de
la licitació.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
2. La durada de les obres serà de 5 mesos a comptar des del seu inici.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil del
contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals presentin les
proposicions que considerin convenients.
Cinquè.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant.
Sisè.- Facultar la Sra. Alcaldessa per desenvolupament dels acords adoptats.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. Intervé, en primer lloc, la Sra. Carme Tàpies, que
manifesta que ha revisat el plec de clàusules redactat i que l’únic que hi troba és que, a la
composició de la Mesa, li sembla que hi hauria d’haver un tècnic municipal a més dels dos
tècnics d’Enginyeria Ibalba, que són els redactors del projecte.
No hi ha cap objecció en afegir a la Mesa de contractació un tècnic del Consell Comarcal, per
la qual cosa s’acorda que el tècnic, Sr. Jordi Capell, en formi també part.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada en aquest punt, la qual
queda aprovada per unanimitat, amb la modificació acordada.

8.-RÈGIM INTERN.- La portaveu del grup AUP, Sra. Carme Tàpies, intervé en aquest punt,
donant lectura a l’escrit que presenta i que, copiat, diu el següent:

“

”
Respon aquesta intervenció, la Sra. Alcaldessa, dient que es farà l’oportú estudi per tal
d’estimar si aquest ajuntament es pot acollir a la subvenció indicada.
9.- PRECS I PREGUNTES.- a) S’inicia aquest punt amb la intervenció de la regidora, Sra.
Carme Tàpies, que dóna lectura al següent escrit:
“

”
La Sra. Alcaldessa intervé, en primer lloc, puntualitzant que no recorda que el Sr. Revuelta
hagués dit que va endur-se l’expedient a casa seva, tot i que sí que el tenia per al seu estudi.
El Sr. Revuelta manifesta que no té cap inconvenient en afirmar que el va tenir uns dies
però que, hores d’ara, ja està retornat.
La Sra. Tàpies insisteix en que l’ha sol·licitat formalment, que no se li ha donat, i que ella
no sap on és.

b) Segueix la intervenció de la Sra. Tàpies, ara amb la lectura del següent escrit:

“

”
Intervé la Sra. Alcaldessa explicant que es pot considerar que els pagaments que s’efectuen són
pagament gairebé al dia, ja que només hi ha pendents de pagar algunes factures del mes de
febrer i les del mes de març, amb el qual vol manifestar que no està gens d’acord amb el que ha
manifestat aquella regidora, en quan a que “la transparència i la coherència brilla per la seva
absència”.
La Sra. Tàpies respon que no es referia a la puntualitat en els pagaments, sinó a que es fan
diferències a l’hora de pagar, perquè, diu, que hi ha persones que cobren abans que altres
havent-los aprovat les factures en la mateixa data. Que és això el que considera que no és
transparent, a excepció que hi hagi hagut un acord en la forma de pagament.
c) A continuació la Sra. Carme Tàpies, llegeix l’escrit que, copiat a la lletra, diu el següent:
“

Respon la Sra. Alcaldessa dient, en síntesis, que es reitera amb el que ja va dir en aquella
Junta, referint-se a que des del mes de març de l’any passat en que es va aprovar el
projecte, tots aquests tràmits ja haurien pogut estar fets, i així, en notificar la concessió de
la subvenció, s’hauria pogut procedir directament a la contractació de l’obra, sense haverlos de fer ara. Que amb això vol clarificar que totes aquestes exigències de celeritat ara no
procedeixen. Que l’arquitecte està treballant en aquest projecte i s’ha compromès a lliurarlo a finals d’abril o començaments de maig. Que en referència al geotècnic, degut a unes
vacances, no es va trametre la notificació al seu dia, i es va fer tan prompte com es va
detectar, i, diu, que no considera que aquest retard d’una setmana, endarrereixi aquest
projecte que, teòricament, com ja ha explicat, podria haver estar fet d’antuvi.
La Sra. Tàpies manifesta que van acordar amb l’arquitecte pagar-li una factura perquè anés
fent el projecte.
La Sra. Alcaldessa recalca que no és el mateix que una cosa es vagi fent, que determinar
que es faci i que s’aprovi.
La Sra. Tàpies admet que el projecte no es va fer més ràpid, però que en el procediment va
accelerar trobar tres empreses per a l’estudi geotècnic, les quals es van comprometre a
lliurar-lo en un termini d’una setmana. Segueix dient que l’arquitecte va informar-la que
necessitava aquella informació per a continuar treballant. Que és per tot això pel que
considera que no s’hauria d’haver encallat aquest tràmit. I que, d’aquest afer, considera que
se l’hauria d’haver informada.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues
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.

