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

25 de febrer de 2015
Sala d’Actes de l’Ajuntament

Hora inici : 10,30 hores
Hora acabament: 11,30 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 10 de desembre de 2014.
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 del retorn de la garantia definitiva (aval) “Eixamplament i millora de
les instal·lacions del carrer Valls” a l’adjudicatari Excavacions Germans Cases,
SL.
Atès que en data 22 de gener de 2015 (registre d’entrada núm.10) el contractista
Excavacions Germans Cases, SL, va sol·licitar el retorn de l’aval corresponent a la a
fiança definitiva per a l’execució de l’obra “Eixamplament i millora de les instal·lacions
del carrer dels Valls”

C/. Bassal, nº 4
25753 SANAÜJA (Lleida)
Tel. 973 47 60 08
Fax 973 47 62 21
ajuntament@sanauja.org
www.sanauja.org

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Atès que s’ha produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament
el contracte de l’actuació esmentada.
L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD
Primer.- Acordar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva constituïda per
l’empresa Excavacions Germans Cases,SL, mitjançant aval bancari, per un import de
5.579,72€
Segon.- Comunicar a la tresoreria de l’Ajuntament aquest acord perquè procedeixi a la
devolució de la garantia esmentada.
Tercer.- Notificar el present acord a Excavacions Germans Cases,SL.
L’acord s’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació addenda d’actualització per a l’any 2015 del conveni marc de
cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i
l’Ajuntament de Sanaüja per al desplegament d’accions en favor de la joventut
Atès l’actualització per a l’any 2015 del conveni marc de cooperació interadministrativa
entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Sanaüja per al
desplegament d’accions en favor de la joventut
Atès que el Consell Comarcal de la Segarra destinarà un tècnic de joventut a
l’Ajuntament de Sanaüja amb la finalitat de redactar i implementar els projectes a
desenvolupar en el marc del pla local de joventut, d’acord amb la clàusula 2 del
conveni signat amb data 1 de gener de 2006.
Atès que la dedicació acordada serà de 2 hores setmanals, amb un cost total de
352,34€.
L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’addenda d’actualització per a l’any 2015 del conveni marc de
cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament
de Sanaüja per al desplegament d’accions en favor de la joventut
Segon.-Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Segarra.
L’acord s’aprova per unanimitat.
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4.- Resolució de la reclamació prèvia per responsabilitat patrimonial de
l’Administració interposada per Marta Flores Vidal en relació a un accident de
cotxe causat per un porc senglar
Atès que s’ha admès a tràmit la reclamació prèvia per responsabilitat patrimonial de
l’Administració interposada per Antonia Llobera Rosinach, lletrada, col·legiada núm.
438 (ICALL), actuant en nom i representació de Marta Flores Vidal, i iniciar expedient
per determinar la responsabilitat o no de l’Ajuntament i si aquest té l’obligació
d’indemnitzar a la sol·licitant.
Atès que en la instrucció d’aquest expedient l’Ajuntament ha arribat a la conclusió
que no existeix tal relació de causalitat directa, immediata i exclusiva, entre el dany
reclamat (danys causats a un cotxe per un accident per la col·lisió amb un porc
senglar) i el funcionament del servei públic (Ajuntament com a titular del coto de caça
L-10.391).
Atès que aquest Ajuntament té sol·licitat a l’Administració competent autorització per a
realitzar batudes de caça excepcionals a fi de caçar porcs senglars, i així mateix s’ha
procedit a sol·licitar la col·locació de senyals que adverteixin del perill d’animals
salvatges als camins municipals que es trobin dins de l’Àrea Privada de Caça núm. L10.391, no sent competència de l’Ajuntament de Sanaüja la col·locació dels senyals en
aquesta carretera sinó de l’Administració competent.
Atès que també s’ha procedit a sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat
(Servei Territorial de Carreteres a Lleida) la sol·licitud de col·locació de senyalització de
les carreteres colindants amb la A.P.C, a fi d’evitar danys previsibles per la irrupció a la
via pública de les espècies cinegètiques provinents dels seus terrenys acotats.
Atès que cal destacar les “Instruccions sobre la Inconveniència d’instal·lar tanques
cinegètiques en àrees de caça” emès per l’Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció
General del Medi Natural que determina que solament es pot autoritzar el tancament
de les Àrees de Caça en casos excepcionals, no sent admissible tampoc prevenir el
tancament lineal de les carreteres i vies de comunicació sense realitzar paral·lelament
uns passos de fauna adequats que garanteixin la permeabilitat del territori.
De conformitat amb l’article 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en Matèria
de Responsabilitat Patrimonial,
Atès que no existeix relació de causalitat directa, immediat i exclusiva, entre el dany
reclamat i el funcionament del servei públic; l’alcalde proposa a la Junta de Govern
Local, que ho aprova per unanimitat, el següent ACORD:
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Primer.-Desestimar la reclamació patrimonial presentada Antonia Llobera Rosinach,
lletrada, col·legiada núm. 438 (ICALL), actuant com en nom i representació de Marta
Flores Vidal, pels danys causats al vehicle VW Golf, matrícula 8906CSR conduit per
Marta Flores Vidal, per l’accident ocorregut el dia 17 d’agost de 2013, al no poder-se
determinar que existeixi responsabilitat de l’Ajuntament, ja que no existeix relació de
causalitat entre el dany sofert i el funcionament de l’Administració Pública.
Segon.- Notificar l’esmentat acord al senyor presentada Antonia Llobera Rosinach,
lletrada, col·legiada núm. 438 (ICALL), actuant com en nom i representació de Marta
Flores Vidal.
La proposta s’aprova per unanimitat.
5.- Aprovació de l’adjudicació del contracte menor d’obra per l’actuació
“Renovació d’un tram de la xarxa de la clavegueram d’aigües fecals al carrer
Valls de Sanaüja”
Atès l’atorgament per part de la Presidència de la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de
Sanaüja d’una subvenció per atendre les despeses derivades de part de
l’obra“Renovació d’un tram de la xarxa de clavegueram d’aigües fecals al carrer Valls
de Sanaüja”, mitjançant Decret número 4911 de 5 de desembre de 2014.
Atès que l’empresa Construccions Excavacions Cases, SL va presentar pressupost
C/1681 de data 20 de febrer de 2015 , per la realització de l’esmentada obra i per un
import de 13.933,16€ (IVA no inclòs).
Atès que per part d’intervenció s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat, per
finançar la despesa que comporta l’ adjudicació mitjançant contracte menor.
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.- Aprovar la realització de l’actuació: “Renovació d’un tram de la xarxa de
clavegueram d’aigües fecals al carrer Valls de Sanaüja”, per un import de 16.859,12 €
(IVA inclòs), mitjançant el procediment del contracte menor; així una vegada realitzada
la prestació, s’incorporarà la factura a l’expedient i es tramitarà el pagament.
Segon.- Adjudicar a l’empresa Excavacions Germans Cases, SL, la realització de
l’obra “Renovació d’un tram de la xarxa de clavegueram d’aigües fecals al carrer Valls
de Sanaüja”
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Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que en la notificació de l’acord de concessió de la
subvenció per part de la Diputació de Lleida, s’estableix el següent: “L’actuació és
justificarà durant el termini d’un any des de la data de la notificació de l’acord”, essent
aquesta 15 de desembre de 2014.
Quart .- Notificar l’esmentat acord a l’adjudicatari.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6.- Aprovació de l’adjudicació del contracte menor pel servei “Direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut per l’obra Renovació d’un tram de la xarxa de la
clavegueram d’aigües fecals al carrer Valls de Sanaüja”.
Atès l’atorgament per part de la Presidència de la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de
Sanaüja d’una subvenció per atendre les despeses derivades de part de
l’obra“Renovació d’un tram de la xarxa de clavegueram d’aigües fecals al carrer Valls
de Sanaüja”, mitjançant Decret número 4911 de 5 de desembre de 2014.
Atès que es necessari la direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut per part
d’un/a tècnic facultatiu.
Atès que per part d’intervenció s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat, per
finançar la despesa que comporta l’ adjudicació mitjançant contracte menor.
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.- Aprovar la realització del servei: direcció de l’obra i coordinació de seguretat i
salut per l’actuació “Renovació d’un tram de la xarxa de clavegueram d’aigües fecals al
carrer Valls de Sanaüja”, mitjançant el procediment del contracte menor; així una
vegada realitzada la prestació, s’incorporarà la factura a l’expedient i es tramitarà el
pagament.
Segon.- Adjudicar a l’arquitecte Robert Ribalta Sentoll la realització del servei per la
direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut per l’obra “Renovació d’un tram de
la xarxa de clavegueram d’aigües fecals al carrer Valls de Sanaüja”
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que en la notificació de l’acord de concessió de la
subvenció per part de la Diputació de Lleida, s’estableix el següent: “L’actuació és
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justificarà durant el termini d’un any des de la data de la notificació de l’acord”, essent
aquesta 15 de desembre de 2014.
Quart .- Notificar l’esmentat acord a l’adjudicatari.
7.- Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i única, de l’obra: “Renovació d’un
tram de la xarxa d’aigua potable del carrer dels Valls de Sanaüja”
Atès que s’han emès la primera i única certificació d’obres consistents en l’actuació
“Renovació d’un tram de la xarxa d’aigua potable del carrer dels Valls de Sanaüja”, que
ascendeix a 25.473,69€; obra finançada mitjançant el Pla d’Inversions per a la millora
en la gestió de l’aigua d’ús públic, 2013-2015
L’alcalde proposa als membres de la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD,
Primer.- Aprovar la 1a i única certificació d’obra relativa a l’obra“Renovació d’un tram
de la xarxa d’aigua potable del carrer dels Valls de Sanaüja”, emesa pel tècnic director
de l’obra, Robert Ribalta i Sentoll, amb la conformitat de l’empresa adjudicatària
Excavacions Germans Cases, SL; per l’import total de l’obra executada, que ascendeix
a 25.473,69€.
Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la Diputació de Lleida.
La proposta s’acorda per unanimitat.
8.- Aprovació padró cementiri any 2015
Atès que s'ha confeccionat el Padró fiscal de la Taxa de Cementiri municipal per a l'any
2015, l’Alcalde proposa a la Junta de govern Local la seva aprovació:
1

Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local

Tot seguit es dóna lectura a l’import del padró fiscal per l’exercici de 2015

CONCEPTE
TRIBUTARI
Cementiri
2015

PREVISIÓ PADRÓ
municipal
2.320,00 €
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TOTAL

2.320,00 €

Aquest padró fiscal s’exposarà al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la
publicació de l’ edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà a disposició dels
interessats a la Secretaria de l’Ajuntament.
La proposta s’aprova per unanimitat
9.- Aprovació de sol·licituds de Llicències d’obres
Es presenten a la Junta de Govern Local les següents sol·licituds de llicències d’obra:
Exp. núm.

OBRA

Condicionants tècnics
(si és el cas)

1/2015

Reparació mur de pedra

2/2015

Reforma banys i cuina, millora del
terra del pis i fixació de fals sostre

3/2015

Arranjament de paraments de pedra al
celler (Treure calç, guix i rejuntar)

4/2015

Ampliació de granja cunícola i
legalització de les construccions
existents

Notificar permís Departament de
Cultura Lleida

S’ha de complir les condicions
de l’informe del Departament
d’Agricultura.

La Junta de govern local, per unanimitat dels assistents, aprova les llicències d’obra,
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
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
Santi Alsedà Solans
Santi Alsedà Solans
Francesc Llordès Rovira
Norprint
Belén Font Gonzalo
Albert Parcerisa

DATA
30.11.14
31.12.14
31.01.15
24.12.14
29.12.14
01.12.14
28.01.15

CONCEPTE
Reparar escombradora
Repara pany escola
Reparar porta bàscula municipal
Lots de Nadal
Talonaris Sant Antoni
Honoraris recurs AMI
Anualitzadors guals 2015
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IMPORT
474,91€
107,50€
165,16€
201,60€
163,35€
26,36€
226,88€

Pirotècnica Igual
Excav.
GermansCases,SL
Vila projectes i instal. SL
Vila projectes i instal., SL
Consel lEsportiu Segarra
Consell Esportiu Segarra
Excava. Germans
Cases,SL
Tallers J. Mas
Ondina del Segre
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
Jardins Roig
ABSIS
Tallers Solsona,scp
Consell Comarcal
Segarra
Consell Comarcal
Segarra
Consell Comarcal
Segarra
Consell Comarcal
Segarra
Consell Comarcal
Segarra
Localret
MIRAMUNTVILAMÚ,SLU
Ondina del Segre
Cal Planes,SL

20.01.15
19.12.14

21,18€
71.224,13€

31.12.14
31.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
20.01.15
15.01.15
20.01.15
09.02.15
12.01.15
15.01.15
30.01.15
30.11.14

Torxes Reis
Obra Ampliació i millora instal.
Zona esportiva, 2ª certificació
Treballs edificis municipals
Manten. Enllumenat públic
Casal Nadal Sanaüja
Activitats infantils
Renovació tram xarxa aigua
potable C/ Valls
Reparar desbrossadora
Gasoil calefacció
Casa Consistorial
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
Camp de Futbol
Fundació Castell de Sanaüja
Piscines municipals
Fundació Castell de Sanaüja
Manteniment jardins piscina
Manteniment aplicacions infor.
Reparar camió AUSA
Serveis Tècnics Novembre 2014

31.12.14

Serveis Tècnics Desembre 2014

243,57€

31.12.14

SAT ( 21.11 a 20.12.14)

974,44€

30.01.15

SAT (21.12 a 20.01.15)

838,96€

31.01.15

ServeisTècnicsgener 2015

17.02.15
15.01.15

Quota anual
Treballs escola

28.02.15
21.01.15

Gasoil calefacció
Dinars Sant Antoni (42 menús)

20.12.14
20.12.14
29.12.14
29.12.14
31.12.14
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188,28€
2.695,07€
420,00€
350,00€
25.473,69€
157,09€
1.806,68€
274,29€
446,85€
730,90€
409,02€
33,72€
743,04€
392,25€
742,94€
469,41€
51,13€
233,98€
658,64€
229,97€
519,52€
847,74€
49,95€
80,04€

86,85€
100,00€
795,27€
1.752,30€
600,60€

Escola-Bernaus
FMC
La Mallola, SCP

21.01.15
18.02.15
23.02.15

Beures Bar Sant Antoni
Quota anual

La Mallola, SCP

23.02.15

La Mallola, SCP
Ondina del Segre

23.02.15
31.01.15

Ondina del Segre

28.02.15

Tugues
Tugues

31.01.15
31.12.14

Dinars muntadors focs Festa
Major
Dinars ADF
Gasolina (escombradoratallagespa)
Gasolina (escombradoratallagespa)
Material
Material espais públics

Esmorzar muntadors focs Festa
Major

179,14€
88,48€
19,70€
140,00€
62,60€
7,74€
6,15€
39,36€
147,72€

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

11.12.2014

Aprovació al·legacions procediment revocació subvenció
compensació econòmica càrrecs electes any 2013.

20.01.2015

Aprovació adhesió àmbit territorial Sanaüja al programa
LEADER 2014-2020

11.02.2015

Ordre execució deure conservació i manteniment
immoble C/ Moré, 35.

18.02.2015

Sotmetre Pressupost a informe de la Intervenció i
transmetre’l al Ple

19.02.2015

Aprovació liquidació pressupost exercici 2014

Els membres de la Junta de Govern Local se’n donen per assabentats.
12.- Informes d’Alcaldia.
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No n’hi ha.

13.- Torn obert de paraules.
El regidor Juan López comenta que hi ha sortides de fum d’estufes que molesten al
carrer. L’alcalde manifesta que ho comentarà a l’arquitecte del Consell Comarcal al
servei de l’Ajuntament de Sanaüja, Josefina Benet, per tal que li indiqui quina regulació
existeix a la normativa municipal o autonòmica.

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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