
 

A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia onze d’agost de l’any dos mil setze, 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 22-

7-2016, 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. 62/16.- Andreu Serrano Solé: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica per a 

protecció de granja existent, al polígon 9, parcel·les 12 i 13. 

Núm. 63/16.- Manuel Serradell Bresolí: Llicència urbanística per realitzar una obertura per comunicar 

dues habitacions interiors de l’immoble ubicat al C. Cervantes, núm. 22E. 

Núm. 65/16.- Jesús Buñales Giménez: Llicència urbanística per la realització d’un paviment de rajoles 

en la zona de la planta primera de l’immoble ubicat al C. Castell núm. 15. 

Núm. 66/16.- Miquel Bresolí Pijuan: Llicència urbanística per la finalització de la pèrgola de fusta 

ubicada a l’immoble de l’Av. Pau Casals, núm. 12, sol·licitada en la llicència núm. 41/2011. 

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.” 

 

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 26.050,76 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-07-2016, 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 11-08-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 26.050,76 €, 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.- MODIFICACIONS PADRÓ IAE – 4ART. TRIMESTRE 2015.- Acte seguit es dóna lectura a la 

proposta que, copiada, és la següent:  

 

“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i 

modificacions, realitzades durant el quart trimestre de l’any 2015, les quals han provocat la modificació 

del padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 

2015, i 

Atès que per tal de procedir a la  liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia de la 

modificació esmentada,   

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions del padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE), corresponents a les altes, baixes i modificacions realitzades durant el quart 

trimestre de l’exercici 2015, les quals importen una quantitat de: 

Altes -------------------------------------------------- 123,10 

     Quota municipal:  91,03 

     Quota provincial:  32,07 

Baixes --------------------------------------------------- 0,00 

Modificacions ----------------------------------------   0,00 

TOTAL  ---------------------------------------------- 123,10 

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.” 

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

aprovada per unanimitat. 

 

5.- PADRÓ I.A.E. – EXERCICI 2016.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2016, corresponents a l'Impost 

sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula definitiva, 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 2016, corresponents a l'Impost sobre 

Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva, el qual importa un total de 45.285,08  

euros. 

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.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda 

aprovada per unanimitat. 

6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ “SERVEI AIGUA POTABLE A DOMICILI – 1R TERMINI 

2016.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 



“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, corresponent 

al primer termini de l’exercici 2016, 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 de la taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili corresponent al primer termini de l’exercici 2016, 

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.” 

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA TITULADA “CONDICIONAMENT C. URGELL, F. BOLDÚ, 

V. MONTSERRAT, J. VERDAGUER I MILLORA DE LA MOBILITAT A L’AV. PAU CASALS” 

– 1A FASE.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 8-7-16 va aprovar inicialment el 

projecte titulat “Condicionament C. Urgell, Verge de Montserrat, Francesc Boldú, Jacint Verdaguer i 

millora de mobilitat a l’Av. Pau Casals”, i 

Atès que aquest Ajuntament creu oportú contractar una primera fase del projecte anteriorment esmentat, 

consistent en  realitzar les obres d’arranjament del paviment dels carrers Urgell i  Verge Montserrat, i 

Tenint en compte que la Diputació de Lleida ens ha comunicat que ens concedirà una subvenció amb 

destinació a l’execució de l’obra titulada “Condicionament C. Urgell, Verge de Montserrat, Francesc 

Boldú, Jacint Verdaguer i millora de mobilitat a l’Av. Pau Casals. Fase 1” i que l’actuació fins a l’import 

subvencionat s’ha d’haver executat i justificat com a màxim el 31 d’octubre de 2016, és per la qual cosa 

que resulta  justificada la tramitació de l’expedient de contractació per la via d’urgència, i 

Tenint en compte que en data 20-7-16, els Serveis  Tècnics municipals van procedir al replanteig del 

projecte, i  

Atesos els informes emesos pels SSTT municipals  i per secretaria-intervenció, els quals consten a 

l’expedient, i  

Atès el contingut de l’article 112 del TRLCSP en relació a la tramitació urgent dels expedients, i tenint 

en compte el que disposa el  RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, i 

Tenint en compte que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient és la Junta de Govern, en virtut 

de la delegació atribuïda pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25-6-15, i 
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de regir 

l’adjudicació del contracte és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció el següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació de l’obra titulada 

“Condicionament C. Urgell, Verge de Montserrat, Francesc Boldú, Jacint Verdaguer i millora de 

mobilitat a l’Av. Pau Casals - Fase 1” per un import de 41.315,88 euros, més 8.676,33 euros en concepte 

d’IVA. 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé aquesta restarà 

condicionada a que el projecte estigui definitivament aprovat.   

Tercer.- Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte. 

Quart.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 13 dies 

naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPL. 

Cinquè.- Publicar la licitació al perfil del contractant. 

Sisè.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.   

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 la proposta a votació i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

8.- 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 vint-i-cinc 

minuts. 

 


