
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores i trenta minuts, del dia sis de febrer de 

l’any dos mil quinze, 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 José M. Granados i 

Cabestany.  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 Salvia Fontanet i  Jaume Timoneda i Nabau. 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 23-1-2015, 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.- Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa 

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. 6/15.-  Ramon Albareda Muntané: Llicència urbanística per realitzar obres de reforma i 

condicionament del reg en la zona del jardí de l’habitatge ubicat al C. Ricard Vinyes, 3.  

- Núm. 7/15.-  Schlecker, SA: Llicència urbanística per realitzar reformes interiors, consistents en 

l’arranjament de revestiment, redistribució i instal·lacions, col·locació de rètol, realitzar un nou 

paviment de rajoles en la zona de planta baixa i enderroc d’envà, tot en el local comercial ubicat al 

C. Urgell, cantonada C. Cervantes núm. 20.   

- Núm. 8/15.- Àngels Nabau Miró: Llicència urbanística per realitzar un nou paviment de rajoles i 

revestir amb morter les parets del garatge de l’habitatge ubicat al C. Clavell, núm. 15. 

Expedient de pròrroga:  

 - Núm. 2/15.-  Miquel Farnell Casanovas: Concessió de segona pròrroga de la llicència 

urbanística núm. 33/2009 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als sol·licitants 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.” 

 

No hi ha cap intervenció 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 17.586,01 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 23-01-2015, i 



Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 05-02-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 17.586,01 €, 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.” 

 

La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la 

proposta presentada queda aprovada per unanimitat. 

 

4.-CONTRACTACIÓ FESTA CASSOLES I FESTA JOVES -2015.-  A continuació es procedeix 

a donar lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i que copiada, és la 

següent: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de la celebració de les festes següents: 

 “Festa de les cassoles”, el dia 1 de març   

 “Festa del Jovent”, el dia 7 de març 

I, tenint en compte els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, es considera que 

es tracta d’un contracte menor, i 

De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és pel qual proposo a la Junta de 

Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-  
a) Contractar amb l’empresa SUBIRÓS SL: 

“Festa de les Cassoles”, 

DUO BLAS I MÒNICA...................................500,00€ més 105,00€ en concepte d’IVA 

“Festa del Jovent” 

Artistes varis...............................................11.300,00€ més 2.373,00€ en concepte d’IVA 

Controladors d’accés i vigilants...................1.300,00€ més 273,00€ en concepte d’IVA 

Lloguer grups electrògens...............................516,87€ més 108,54€ en concepte d’IVA  

b) Contractar amb l’empresa SERVEIS SOCIOSANITARIS GENERALS SL, els serveis 

preventius (ambulància SVB amb tècnic conductor i tècnic ajudant), per un import de 337,50€, 

exempt d’IVA, per la festa del dia 7-3-15. 

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

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- 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.” 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

5.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI GESTIÓ I CONTROL AIGÜES PISCINES 

MUNICIPALS.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que copiada diu el següent: 

 “Atès el que disposa el RD 742/2013, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, de 27 de 

setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnicosanitaris de les piscines d’ús públic, estableix 

l’obligació per part dels titulars de piscines municipals de disposar d’un Protocol d’Autocontrol on 

s’han de registrar les dades relatives a l’autocontrol i les situacions d’incidències i incompliments, 

amb les mesures correctores adoptades que garanteixin la salubritat de les piscines municipals, i 

Atès que la Diputació de Lleida ens ha ofert la possibilitat de fer-se càrrec de la redacció de 

l’esmentat Pla de les piscines municipals del nostre municipi, i 



Atesa la proposta presentada per part de la Diputació de Lleida per a la prestació del servei de 

gestió i control sanitaris de les aigües de les piscines d’ús públic, i 

Tenint en compte  el pressupost presentat, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat 

amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta 

de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a la Diputació de Lleida el contracte titulat “Servei de gestió i 

control sanitari aigües piscines municipals”, per un import de 199,44€/any, més 41,88€ en 

concepte d’IVA, amb un import total de 241,32€, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un 

contracte menor, per raó de la quantia. 

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

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ MANTENIMENT SERVEI VIDEOVIGILÀNCIA I 

ALARMES - ANY 2015.- Tot seguit es dóna lectura a la següent proposta que, copiada, diu el 

següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament va instal·lar diverses càmeres de videovigilància així com també 

alarmes en diferents edificis municipals, i 

Atès que aquestes càmeres i alarmes necessiten un manteniment, i 

Atesa la proposta presentada per l’empresa  SIC 24, que és la que va instal·lar aquells 

subministraments, a instància d’aquest Ajuntament, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat 

amb el que disposa el TR de la Llei 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 SIC 24 el contracte titulat “Manteniment càmeres i 

alarmes dels edificis municipals”, per un import de 710 €/any més 149,10 €  en concepte d’IVA, 

amb un import total de 859,10 €, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, 

per raó de la quantia. 

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

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

S’obre el debat i com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “MILLORA SANEJAMENT PL. MAJOR I 

ORDENACIÓ DE LA SEVA CIRCULACIÓ, FASES I I II”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa 

procedeix a donar lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que, copiada, és la que diu: 

  

“Atès el contracte d’obres titulat “Projecte bàsic i d’execució de millora del sanejament  de la Pl. 

Major i ordenació de la seva circulació, Fases I i II”, i 

Atès que l’empresa Garrofé SAU ha presentat en aquest Ajuntament, en data 4-2-15 el Pla de 

Seguretat i Salut de les obres anteriorment esmentades, i 

Atès que ha estat emès l’informe de decretaria 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 Garrofé SAU, d’aplicació en 

l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució de millora del sanejament  de la Pl. Major 

i ordenació de la seva circulació, Fases I i II” 

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.” 

 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. S’obre la votació i la proposta queda 

aprovada per unanimitat. 

 

8.- CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA “ARRANJAMENT PISCINES MUNICIPALS I ELS 

SEUS VESTIDORS.- A continuació es dóna lectura a la següent proposta que diu: 

 

“Atesa la certificació d’obra núm. 3 presentada per l’empresa Dipco Olesa Empresa Constructora 

SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució d’arranjament de les 

piscines municipals i els seus vestidors”   inclosa al PUOSC, anualitat 2012, és pel qual 

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

 

Primer.-Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors” , emesa pels directors 

facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi Capell d’un import de 28.315,27€. 

Segon.-  Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, al Departament del PUOSC per 

l’abonament de la subvenció corresponent tal i com disposen les bases del Pla esmentat. 

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

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet acte seguit la proposta presentada 

a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- 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. 

 

 


