ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Data :
Lloc :

22 d’abril de 2015
Sala d’Actes de l’Ajuntament

Hora inici : 9 hores
Hora acabament: 11 hores
Assistents: Josep Condal Espuga (CiU)
Agustina Vilasaló Assó (CiU)
Juan López Hita (CIU)
Secretària: Mireia Irla Solà
Segarra)

(Servei Assistència Tècnica Consell Comarcal de la

Desenvolupament de la sessió:
La Secretària fa constar que existeix el quòrum legal per a la vàlida constitució de la
Junta de Govern Local.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
L’alcalde cedeix la paraula a la secretària per tal de donar lectura a l’acta de caràcter
ordinària, de data 25 de febrer de 2015.
D’acord amb el què disposa l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, l’alcalde pregunta si es formulen observacions a l’acta.
No es formula cap observació, per la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat dels
assistents.
2.- Aprovació de l’expedient de contractació de gestió de servei públic,
l’autorització de la despesa i el plec de clàusules administratives particulars, que
regiran l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a la “Gestió
del servei de bar i instal·lacions annexes de les piscines municipals de Sanaüja”
Considerant que l'Ajuntament de Sanaüja té interès en contractar mitjançant la gestió
de servei públic, per procediment negociat sense publicitat, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per a la “Gestió del servei de bar i
instal·lacions annexes de les piscines municipals de Sanaüja”
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Atès que s’ha emès informe d’intervenció, en què s’acredita l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte de
gestió de servei públic mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Atès que s’ha emès informe-proposta de secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre; l’alcalde proposa els ACORDS següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de gestió públic per procediment
negociat sense publicitat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació per la “Gestió del servei de bar i instal·lacions annexes de les piscines
municipals de Sanaüja”, i convocar-ne la seva licitació.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i particulars que regirà el
contracte de gestió de servei públic “Gestió del servei de bar i instal·lacions annexes
de les piscines municipals de Sanaüja”.
Tercer.- Donar publicitat dels plecs de clàusules mitjançant ban al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, d’aquesta manera qui tingui interès en participar pugui presentar-se a les
oficines de l’Ajuntament per recollir els plecs; les ofertes es podran presentar a les
oficines de l’Ajuntament fins a data 18 de maig de 2015.
La proposta s’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació del inici de resolució del contracte menor d’obra “Restauració i
millora de l’enllumenat d’una part del nucli antic de Sanaüja” adjudicat a
Instal·lacions Marc Medina.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2014
es va adjudicar a l’empresa Instal·lacions Marc Medina la realització de l’obra
“Restauració i millora de l’enllumenat d’una part del nucli antic”.
Atès que aquest Ajuntament i el director d’obres, l’arquitecte Robert Ribalta Sentoll han
requerit diverses vegades verbalment al senyor Marc Medina per tal que iniciés les
obres.
Atès que el senyor Marc Medina no va respondre als requeriments verbals, en data 24
de març de 2015 aquesta Alcaldia va comunicar a Instal·lacions Marc Medina
mitjançant carta certificada amb avís de rebuda, que calia que iniciés immediatament
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les obres, d’acord amb l’informe del director d’obres en el que s’advertia de la
necessitat i urgència de l’obra, i atès que se li va donar un termini de 10 dies hàbils per
tal que iniciés les obres o comuniques la impossibilitat de dur-les a terme sense que
aquest contestés ni les iniciés.
Atès l’informe del director d’obres de data 20 d’abril de 2015 en el que fa constar que
s’informa favorablement a l’Ajuntament per a la revocació de l’adjudicació d’aquesta
obra a Instal·lacions Marc Medina.
Per tot això, s’estima que es precís iniciar l’expedient de resolució del contracte amb
compliment dels tràmits previstos tal com estableixen els articles 223 i 211 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic i l’article 109 del RD 1098/2001, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès informe de secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segon del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’ACORD següent:
Primer.- Iniciar l’expedient de resolució del contracte administratiu per l’actuació:
“Restauració i millora de l’enllumenat d’una part del nucli antic”, per l’import de
17.652,53 € (IVA inclòs).
Segon.- Atorgar al contractista el tràmit d’audiència per un termini de 10 dies naturals a
comptar a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació de conformitat amb l’establert
a l’art. 109.1 a) del RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per tornar a adjudicar la realització de l’obra “Restauració i
millora de l’enllumenat d’una part del nucli antic” a un altre contractista, en cas que
passat el termini de d’audiència el senyor Marc Medina no hagi contestat.
Quart- Notificar l’esmentat acorda Instal·lacions Marc Medina.
La proposta s’aprova per unanimitat. “
4.- Aprovació de la proposta per a la prestació del servei de gestió i control
sanitaris de les aigües de les piscines d’ús públic a la Unitat d’Aigües de la
Diputació de Lleida.
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Atès que la Unitat d’Aigües de la Diputació de Lleida ha presentat proposta per a la
prestació del servei de gestió i control sanitaris de les aigües de les piscines d’ús
públic, d’acord amb el que estableix el R.D 742/2013, de 27 de setembre, que inclou
els serveis de:
- La recollida de les mostres i el seu trasllat al laboratori
- La realització de les anàlisi físic-químiques i microbiològiques
- El seguiment dels resultats per part del personal de la Unitat d’Aigües i la
immediata comunicació, en el cas de detectar-se qualsevol incidència
destacable.
- La tramesa dels informes de resultats per correu electrònic signats digitalment.
- L’assessorament necessari a nivell tècnic per a la gestió de les instal·lacions.
Atès que la prestació del servei, comporta únicament el pagament per part del cost de
les anàlisi previstes. La resta de serveis són íntegrament a càrrec de la Diputació de
Lleida, inclosa l’elaboració del Protocol d’Autocontrol i Gestió de les instal·lacions.
Atès que segons la proposta de la Diputació de Lleida, els preus de les diferents
anàlisis previstes per la normativa vigent són els següents:
Anàlisi periòdic piscines descobertes
(preu per piscina)
Índex de Langelier
(en el cas que el valor de pH estigui fora del rang 7,2 -8,0)

33,24€
47,20€

Atès que a aquests preus caldrà sumar-hi el corresponent IVA, i que es veuran afectats
durant el mes de gener de cada any i de forma acumulable per un import igual a l’IPC.
Atès que la proposta presentada per la Diputació de Lleida és beneficiosa per
l’Ajuntament, ja que inclou gratuïtament l’elaboració del Protocol d’Autocontrol i Gestió
de les Instal·lacions.
Atès que per part d’intervenció s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat, per
finançar la despesa que comporta l’esmentat servei.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès informe de secretaria, l’alcalde
proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar la proposta per la prestació del servei de gestió i control sanitaris de
les aigües de les piscines d’ús públic de Sanaüja per part de la Unitat d’Aigües de la
Diputació de Lleida a data 20 de març de 2015.
Segon.- Notificar l’acord a la Diputació de Lleida.
L’acord s’adopta per unanimitat.
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5.- Aprovació de l’estat de comptes corresponent al quart trimestre de l’any 2014
presentat per SOREA
Vist l’Estat de comptes presentat per l’entitat mercantil SOREA SA., en data 6 de març
de 2015, concessionària del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable,
corresponent al quart trimestre de 2014,
Atès l’informe favorable de la intervenció municipal.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’estat de comptes presentat per SOREA S.A. corresponent a la
prestació del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable durant el quart
trimestre de 2014.
Segon.- L’import resultant de la liquidació és a favor de l’ajuntament de Sanaüja i el
cànon de concessió és de 2.043,24 euros corresponents al quart trimestre de 2014.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’empresa concessionària del servei SOREA
S.A. a la Intervenció i a la tresoreria municipal als efectes del seu coneixement i
compliment.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6.- Aprovació del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Sanaüja i SOREA, SAU.
Atès que la crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen
al llindar de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o
aigua s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que
s’ha convingut en denominar pobresa energètica.
Atès que SOREA, Societat Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, en tant que
empresa concessionària de l’Ajuntament de Sanaüja per la gestió del servei públic
d’abastament d’aigua potable al municipi i l’Ajuntament de Sanaüja, tenen una voluntat
compartida de garantir el servei d’aigua a les persones i famílies que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica.
Atès què en aquest sentit SOREA ha presentat un model protocolaritzat per tal de
concretar la realització conjunta d’actuacions, per tal d’atenuar i buscar solucions en
els casos que es detectin de vulnerabilitat econòmica del municipi.
Atès l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Aprovar el protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de Sanaüja i l’empresa concessionària
d’abastament d’aigua potable al municipi SOREA, SAU.
Segon.- Comunicar l’acord a l’empresa SOREA, SAU.
L’acord s’aprova per unanimitat.
7.- Aprovació de la memòria valorada “Substitució del paviment del pont
medieval d’entrada al casc antic i soterrament de les xarxes de serveis”
Atès que actualment a Sanaüja hi ha adjudicada l’obra corresponent a la segona fase
de la rehabilitació de la capella de Santa Magdalena, on es preveu exposar la
col·lecció de 68 esteles discoïdals funeràries, situada prop del pont romànic.
L’execució de l’obra preveu el canvi d’ubicació del punt de càrrega d’aigua per a
vehicles agrícoles, situat adossat a la capella esmentada i l’anul·lació del grup de
pressió, localitzat a l’interior de la capella.
Atès que el punt de presa d’aigua s’haurà d’instal·lar en algun punt pròxim a
l’emplaçament actual sense la possibilitat d’instal·lar el grup. Aquesta circumstància
farà que la canonada d’abastament d’aigua hagi de treballar a més pressió de la que
suporta actualment. Tenint en compte que de la canonada d’abastament és un tub de
fibrociment molt vell, aquest no suportaria la pressió aquí la sotmetria l’aigua i amb
molta probabilitat es trencarà. Per evitar aquest risc, recau certa urgència en la
substitució del tram de la canonada d’abastament d’aigua de fibrociment.
Atès que tenint en compte que la canonada d’abastament esmentada discorre soterrat
pel pont medieval, caldria substituir els trams de fibrociment.
Atès que aquest Ajuntament ha encarregat la memòria valorada titulada“Substitució del
paviment del pont medieval d’entrada al casc antic i soterrament de les xarxes de
serveis” redactada per l’arquitecte Robert Ribalta Sentoll, col·legiat núm.28.466-1,
amb un pressupost de 19.172,03€ (IVA inclòs).
Atès l’exposat l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD:
Primer.-Aprovar la memòria valorada titulada “Substitució del paviment del pont
medieval d’entrada al casc antic i soterrament de les xarxes de serveis” redactada per
l’arquitecte Robert Ribalta Sentoll, col·legiat núm.28.466-1, amb un pressupost de
19.172,03€ (IVA inclòs).
Segon.-Exposar al públic per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació al
BOPL i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per tal que pugui ser examinada a les
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Oficines de l’Ajuntament; i els interessats puguin presentar les al·legacions o
reclamacions que considerin escaients, tot això d’acord amb allò que estableix l’article
37 i ss. del decret 179/95, del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens Locals.
La proposta s’aprova per unanimitat
8.- Aprovació de sol·licituds diverses.
Atès que M.Carmen Alsedà Codina, com a representant de la Colla de Geganters i
Capgrossos de Sanaüja, del Futbol de Sanaüja, i Grallers Canyacrec amb NIF
G2533353 ha presentat una sol·licitud a l’Ajuntament, en el que diu textualment:
“Exposa: Que davant la necessitat de renovar el vestuari dels gegants de Sanaüja
degut el seu estat precari”
I Sol·licita: Que la partida pressupostària d’enguany corresponent al Fútbol de
Sanaüja, la qual no s’ha utilitzat, es destini en la renovació del vestuari dels gegants i
capgrossos.”
Atès que adjunten factura de data 10 de febrer de 2015 emesa per Ribes & Casals, SA
per la compra de la roba per la confecció dels vestuari dels gegants, la que ascendeix
a 211,50€.
Atès que aquest Ajuntament té la voluntat de col·laborar amb les associacions del
poble i fomentar la cultura popular,
L’alcalde proposa als membres de la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD,
Primer.-Concedir un ajut de 1.000,00€ amb càrrec a la partida pressupostària
33448000 del pressupost vigent de l‘exercici 2015.
Segon.- Concedir una bestreta de 211,50€ pel pagament de la factura de data 10 de
febrer de 2015 emesa per Ribes & Casals, SA per la compra de la roba per la
confecció dels vestuari dels gegants.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la sol·licitant.
La proposta s’aprova per unanimitat.
9.- Aprovació de sol·licituds de Llicències d’obres
No n’hi ha.
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10.- Aprovació de la relació de factures presentades.
L’alcalde presenta a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació la relació de
factures següent:

NOM
Manel Torra Jounou
TUGUES
ACM
Impremta BARNOLA
Milagros Merino Duran
Milagros Merino Duran
Consell Comarcal
Segarra
Consell Comarcal
Segarra
Consell Comarcal
Segarra
Francesc Vidal Sorde
Francesc Vidal Sorde
ConfederaciónHidrofráfica
del Ebro
Ondina del Segre
Ondina del Segre
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA

DATA
28.02.15
27.02.15
31.01.15
05.03.15
19.02.15
09.04.15
05.03.15

CONCEPTE
Reparar escombradora
Material
Quota anual
Impressió Calendaris
Dinar patges
Curs de cuina
Serveis Tècnics febrer 2015

IMPORT
1.874,51€
6,22€
154,00€
1.195,48€
200,00€
242,00€

250,43€
26.02.15 Serveis Socials 4r trim. 2014 1.299,42€
27.02.15 SAT ( 21.01 a 20.02.15)
31.12.14 Recader
28.02.15 Recader
02.03.15 Canon control de vértidos
any 2014
31.03.15 Gasoil escombradora
31.03.15 Gasoil calefacció
17.03.15 Casa Consistorial
17.03.15
17.03.15
17.03.15
18.03.15
17.03.15
17.03.15
18.03.15
17.03.15

Escoles
C/ Moré En. Públic
Pl. Major En. Públic
Edifici antic Escorxador
Camí Convent En. Públic
Casal Social
Passeig Ronda Enll. Públic
Bomba aigua potable
cementiri
17.03.15 Camp de Futbol
04.03.15 Fundació Castell de
Sanaüja
17.03.15 Piscines municipals
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782,20€
5,72€
5,72€
1.925,02€
14,72€
1.790,42€
252,22€
445,03€
548,95€
307,62€
28,57€
533,40€
323,88€
617,74€
381,90€
44,73€
185,28€
562,37€

ENDESA
Josep Ma. Alsedà Riera
Josep Ma. Alsedà Riera
Consell Comarcal
Segarra
Josep CondalEspuga
LYRECO
CornelParjolea
Eduard Seguí

07.04.15 Fundació Castell de
Sanaüja
28.02.15 ESPORGAR
Treballs Festa Major i
esporgar
26.03.15 SAT (21.02 a 20.03.15)

216,06€
3.421,28€
454,96€
1.066,00€

Quilometratge
Material oficina
Trabajo atasco
Material recanvis aseos
escola
Material detall Cursa de
muntanya
Material detall Cursa de
muntanya
Material detall Cursa
muntanya
Coques Cursa muntanya
infantil
Serveis Tècnics març

120,90€
320,94€
193,60€
105,91€

31.03.15 Servei Brigada Comarcal

448,85€

31.03.15
13.04.15
31.03.15

CAG

14.04.15

Ofi-Escolar Estel, SL

13.04.15

Maria Riera

13.04.15

Forn Joan Alsedà

19.04.15

Consell Comarcal
Segarra
Consell Comarcal
Segarra

31.03.15

6,81€
4,40€
4,00€
14,00€
17,17€

La proposta s’aprova per unanimitat.

11.- Donar compte i/o ratificació de Decrets d’Alcaldia
Es dona compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
Data Decret d’Alcaldia

Concepte

11.03.2015

Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens
locals de Catalunya adjudicat pel CCDL a l’empresa
Endesa SAU.
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8.04.2015

Recuperació paga extraordinària de desembre de 2012
per part dels treballadors de les Administracions
Públiques.

8.04.2015

Remissió expedient corresponent al recurs abreujat
contenciós administratiu núm. 52/2015

Els membres de la Junta de Govern Local se’n donen per assabentats.
12.- Informes d’Alcaldia.
No n’hi ha.
13.- Torn obert de paraules.
El regidor Juan López demana a l’alcalde si ha pogut parlar amb l’arquitecte municipal
sobre la regulació de les sortides de fum de les estufes al carrer.
L’alcalde diu que ha parlat amb l’arquitecte i aquesta li ha comentat que les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi no contemplen res, però també han acordat
que s’ho mirarà més detingudament i si cal plantejarà la redacció d’una Ordenança.

I sense que hi hagi cap més assumpte a tractar, l’alcalde aixecà la sessió de la qual
n’estenc la present acta que signo per ordre i amb el seu vistiplau.
Vist i plau,
L’ alcalde:

Josep CondalEspuga
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