A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia u 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
18 de maig 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. 39/18.- Nedgia Catalunya SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a nou
subministrament de gas a l’immoble del Carrer Sant Salvador, núm. 23.
-Núm. 40/18.- Nedgia Catalunya SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a nou
subministrament de gas a l’immoble del Carrer Balmes, núm. 4.
-Núm. 41/18.- Nedgia Catalunya SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a nou
subministrament de gas a l’immoble del Carrer Balmes, núm. 20.
-Núm. 42/18.- Nedgia Catalunya SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a nou
subministrament de gas a l’immoble del Carrer Cervantes, núm. 24.
-Núm. 43/18.- Nedgia Catalunya SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a nou
subministrament de gas a l’immoble del Carrer Jacint Verdaguer, núm. 13.
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 14.254,45 € presentades en aquest Ajuntament des de
la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-05-2018, 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 01-06-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 14.254,45 €, 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.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la següent proposta que,
copiada, és la que diu:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 22-5-18, per la Sra. Antònia Boleda Llobera, en sol·licitud de
canvi de nom del nínxol núm. 2 de la fila 46 que consta a nom de Ramon Boleda Felip; i els nínxols 1
de la fila 46 i 2 de la fila 9 que consten a nom de Ramon Boleda Felip i Teresina Llobera Llorens, a
favor seu, 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 del nínxol núm. 2 de la fila 46 que consta a nom de Ramon Boleda
Felip; i els nínxols 1 de la fila 46 i 2 de la fila 9 que consten a nom de Ramon Boleda Felip i Teresina
Llobera Llorens, i en endavant a nom de la Sra. Antònia Boleda Llobera.
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.”
Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta i
queda aprovada per unanimitat.
5.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ CONTRA PADRÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE A
DOMICILI – EXERCICI 2018.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada,
diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en data 20 d’abril de 2018 va aprovar el Padró del
servei d’aigua potable a domicili corresponent al primer termini 2018, i
Atès que l’esmentat acord va ser exposat al públic, segons anunci inserit al BOP núm. 83 de data 30-418, exposat al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini d’un mes, als efectes de
presentació d’al·legacions, anunciant-se expressament que “Transcorregut aquest termini sense que
hi hagi reclamacions es considerarà definitivament aprovat”, i

Atès que durant el període d’un mes d’exposició pública que va del 30 d’abril al 30 de maig de 2018,
ambdós inclosos, NO va presentar-se cap al·legació ni reclamació, fet pel qual, aquell Padró va
esdevenir automàticament aprovat amb caràcter definitiu, i
Atès que en data 31 de maig de 2018 i amb registre d’entrades núm. 1149, la Sra. Carme Tàpies
Llobera, el Sr. Joan Ramon Valls Llobera, la Sra. M. Montserrat Sobany Espinet, el Sr. Ramon
Espinet Albareda i la Sra. Immaculada Guàrdia Pou, han presentat una al·legació contra l’aprovació
del Padró del servei d’aigua potable a domicili corresponent al primer termini 2018, i
Atès el contingut de l’informe jurídic de data 1 de juny de 2018 emès pel Despatx d’Advocats Simeó
Miquel, el qual consta a l’expedient, és pel qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent
acord:
Primer.- Declarar inadmissible la reclamació formulada per la Sra. Carme Tàpies Llobera, el Sr. Joan
Ramon Valls Llobera, la Sra. M. Montserrat Sobany Espinet, el Sr. Ramon Espinet Albareda i la Sra.
Immaculada Guàrdia Pou, per extemporaneïtat, i tenir per definitivament aprovat el Padró del servei
d’aigua potable a domicili, corresponent al primer termini 2018, segons acord adoptat per la Junta de
Govern en data 20-4-18.
Segon.- Notificar aquest acord als al·legants, juntament amb la còpia de l’informe jurídic i amb la
inclusió dels recursos pertinents.
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.
6.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “PAVIMENTACIÓ CAMÍ DE TÀRREGA”.- A
continuació es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès el contracte d’obres titulat “Pavimentació del camí de Tàrrega”, i
Atès que l’empresa Salvador Serra SL ha presentat en aquest Ajuntament, en data 30-5-18 el Pla de
Seguretat i Salut de les obres anteriorment esmentades, i
Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut
d’Obres, és favorable, i
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en
les Obres de Construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa Salvador Serra SL, d’aplicació en
l’execució de l’obra titulada “Pavimentació del camí de Tàrrega”.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres perquè en faci la preceptiva
comunicació a l’autoritat laboral.
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 la proposta i
queda aprovada per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA “CLIMATITZACIÓ
PAVELLÓ
POLIESPORTIU”.- En aquest punt se sotmet a la consideració de la Junta, la proposta que es presenta i
que, copiada, és la 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 “Climatització pavelló
poliesportiu”, i
Atès que en data 23-5-18 s’ha reunit la Mesa de contractació, i s’ha establert la relació definitiva de
candidats admesos, que ha estat la següent:
Núm.
1
2
3
4
5

Data entrada
17/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018

Núm. de registre
1069
1087
1088
1092
1094

Empresa
ILERFRED, SL
INVEX, OBRES I INSTAL·LACIONS SL
SA CALFRI
FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS SLL
SOMGAS, SA

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 3-5-18, 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 159.6 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 “Climatització pavelló poliesportiu” a
l’empresa Ilerfred SL , per un import de 50.744,10 € més l’IVA corresponent que importa 10.656,26
€, 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. David Palou Lamarca, 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 i la proposta, un cop votada, queda aprovada per unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE SOCORRISME- ESTIU 2018”.- Acte seguit es procedeix a
donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant un contracte menor del servei de
socorrisme per a la temporada estiuenca 2018, i

Tenint en compte l’oferta presentada per part del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell per tal de dur a terme l’esmentat servei, el qual ve desenvolupant de manera molt
satisfactòria, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la quantia com
del servei a prestar, 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 al Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el contracte
de serveis titulat “Contractació servei socorrisme 2018”, d’acord amb el pressupost presentat,
mitjançant contracte menor de serveis.
El preu del contracte serà com a màxim de 9.279,33 E. més l’IVA corresponent. Si per inclemències
meteorològiques cal escurçar el període de temps del servei es rebaixarà l’import proporcionalment.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent
del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar el present acord a l’ens adjudicatari.
Quart.- 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta quedant aprovada per unanimitat.
9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “SERVEI MANTENIMENT PISCINES TEMPORADA
2018.- En aquest punt se sotmet a la consideració de la Junta, la proposta que es presenta i que, copiada,
és la següent:
“Atès que cal contractar el servei del manteniment del complex de les piscines municipals per a la
temporada estiuenca de l’any 2018, i
Un cop valorada la sol·licitud presentada i que es correspon a la persona que l’any passat va ser
adjudicatària del contracte de manteniment del recinte de les piscines i de la gestió del bar, i que la
seva gestió va ser molt satisfactòria, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la quantia com
del servei a prestar, 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 el servei de manteniment del complex de les piscines municipals per la
temporada estiuenca de l’any 2018, a la Sra. Marta Saltó Bori, amb efectes des del dia 9-6-18.
Segon.- Aprovar el Plec de condicions que ha de regir aquest servei, el qual s’adjunta al seu expedient.
Tercer.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent
del pressupost vigent.
Quart.- Requerir la interessada per tal que comparegui a l’Ajuntament per a signar el corresponent
contracte i dipositi, abans, la fiança corresponent que importa la quantitat de 300 euros.
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.
10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “CLIMATITZACIÓ DEL PAVELLÓ”.- En aquest
punt es presenta la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès el contracte d’obres titulat “Climatització pavelló poliesportiu”, i
Atès que l’empresa Ilerfred SL ha presentat en aquest Ajuntament, en data 1-6-18 el Pla de Seguretat i
Salut de les obres anteriorment esmentades, i
Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut
d’Obres, és favorable, i
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en
les Obres de Construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa Ilerfred SL, d’aplicació en
l’execució de l’obra titulada “Climatització pavelló poliesportiu”.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres perquè en faci la preceptiva
comunicació a l’autoritat laboral.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació al 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 quaranta
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.

