A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-set de juliol 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 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 assisteix la regidora Irene Ruestes i Guillem. Excusen la
seva assistència els regidor Carles Esquerda i Serrano i Joan Baptista Pou i López. 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.- 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, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, de caràcter ordinari la
de data 13-7-18, i extraordinària la de data 20-7-18, es donen per llegides. 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 les actes de
les sessions anteriors, que queden aprovades 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. 53/18.- Concepción Carrillo Serrano: Llicència urbanística per realitzar obres de millora en la
zona del jardí, amb reparació de paviment, revestiment de morter en parament i reparació de
claveguera, en l’immoble ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 14.
-Núm. 54/18.- Ramona Macià Montal: Llicència urbanística per realitzar nou paviment de rajoles en
l’immoble ubicat al C. Fassina, núm. 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 38.534,37 € presentades en aquest Ajuntament des de
la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 13-07-2018, 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 27-07-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 38.534,37 €, 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.- PADRÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES – EXERCICI 2018.- Tot seguit la
Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta i que diu el següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2018, corresponents a l'Impost
sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula definitiva més les altes del primer
trimestre, 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 el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2018, corresponents a l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva més les altes del primer trimestre, el
qual importa un total de 45.854,83 euros.
Quota municipal: 36.288,90
Quota provincial: 9.565,93
Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de liquidació,
durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
municipal, als 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per unanimitat.
5.- MODIFICACIÓ DEL PADRÓ IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES – 4ART.
TRIMESTRE 2017.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que
presenta i que, copiada, diu el següent:
“Atesa la sol·licitud de l’empresa Promou CT Open Segre SL, rebuda en data 18-6-18, i registrada
d’entrades amb el número 1312, en la que sol·liciten la rectificació del rebut l’IAE corresponent al 4t.
trimestre de 2017, per l’aplicació incorrecta de l’índex de situació en el rebut, i
Atès que s’ha comprovat que realment hi ha una errada en l’aplicació de l’índex de situació en els
rebuts de l’IAE corresponents a les altes del 4t. trimestre de 2017,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions que afecten al padró de l’IAE de l’exercici 2017 en concepte
d’altes i baixes corresponents al 4t. trimestre, que són les següents:

- Altes

10.415,14
Q. Municipal------------------- 7.439,39
Q. Provincial------------------- 2.975,75

- Baixes

16.396,20
Q. Municipal------------------- 13.420,45
Q. Provincial------------------- 2.975,75
Segon.- Quan aquest acord sigui definitiu procedir a la devolució dels ingressos indeguts pel concepte
indicat.
Tercer.- 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per unanimitat.
6.- MODIFICACIÓ DELS PADRONS DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE- PRIMER I SEGON
TERMINI DEL 2017 I PRIMER TERMINI DEL 2018.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura
a la següent proposta que, copiada, diu:
“Atesa la modificació efectuada als Padrons i llistes cobratòries de la Taxa pel servei d’aigua potable a
domicili, corresponents al 1r. i 2n. terminis de 2017 i al 1r. termini de 2018 en concepte d’altes i
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 la modificació efectuada als Padrons i llistes cobratòries, de la Taxa pel servei
d’aigua potable a domicili, corresponents als exercicis 2017-2018 en concepte d’altes i baixes
següents :
PADRÓ ANY 2017:
-1r. termini
Total Altes -------------------------- 478,12
Total Baixes ------------------------ 209,71
-2n. termini
Total Altes -------------------------- 514,85
Total Baixes ------------------------ 145,25
PADRÓ ANY 2018:
-1r. termini
Total Altes -------------------------- 954,85
Total Baixes ---------------------- 3.542,19
Segon.- Notificar aquest acord personalment als l’afectats per aquesta modificació, 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.”
No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada er unanimitat.

7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “AMPLIACIÓ CEMENTIRI, FASE II-B”.- En aquest
punt es dóna lectura a la proposta de la Sra. Alcaldessa, la qual copiada, diu el següent:
“Atès el contracte d’obres titulat “Ampliació cementiri municipal, Fase II-B”, i
Atès que l’empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL ha presentat en aquest
Ajuntament, en data 20-7-18 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 GESTIÓ INTEGRAL
CEMENTIRIS DE NOMBER SL, d’aplicació en l’execució de l’obra titulada “Ampliació cementiri
municipal, Fase II-B”.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta quedant aprovada per unanimitat.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE TITULAT “CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE
CAL CELESTINO I EL SEU ENTORN”.- Procedeix a continuació donar lectura a la proposta que,
copiada, diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió data 31-3-18 va aprovar inicialment el
Projecte titulat “Consolidació i adequació de Cal Celestino i el seu entorn”, redactat pels SSTT del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el pressupost del qual importa 47.510,58 €, IVA exclòs, i
Atès que l’esmentada aprovació es va exposar al públic amb la inserció en el BOP núm. 65 de data 44-18 i al tauler d’anuncis municipal des del 5-4-18 al 17-5-18 ambdós inclosos, als efectes de
presentació de reclamacions, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 17 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i
Atès que en data 17-5-18, i per tant, dins del període d’exposició pública, s’ha presentat una al·legació,
de manera conjunta, 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, i
Atès el contingut de l’informe jurídic, de data 25 de juliol de 2018, emès pel Despatx d’Advocats
Simeó Miquel, el qual consta en l’expedient, i
Atès el contingut de l’informe tècnic, de juliol de 2018, emès pels SSTT del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, el qual també consta en l’expedient, i
Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i arran de l’al·legació anteriorment
esmentada han redactat un projecte que contempla les deficiències o bé mancances que s’han
considerat oportunes.
És pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada, en el sentit que s’han incorporat al projecte les
indicacions i/o rectificacions que s’han estimat oportunes, desestimant la resta, tot d’acord amb el
contingut de l’informe tècnic.
Segon.-Aprovar definitivament el projecte titulat “Consolidació i adequació de Cal Celestino i el seu
entorn”.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones que han formulat al·legació, per al seu coneixement i
efectes, amb indicació dels recursos pertinents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per
unanimitat.
9.- INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la
proposta que presenta, la qual, copiada, és la següent:
“Atesa la instància presentada per la Sra. Angelina Roure Arnaldo, presidenta de l’Associació
Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM) en sol·licitud d’un ajut econòmic per tal de
cobrir el dèficit que s’ha generat en aquesta entitat, l’any 2017
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:


Concedir l’ajut que aquesta entitat ha sol·licitat per un import de 2.590 €

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha cap intervenció per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
10.- 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 trenta
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.

