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

6 de maig de 2015
Sala d’Actes de l’Ajuntament

Hora inici : 9,15 hores
Hora acabament: 12 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 22 d’abril 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’adjudicació del contracte menor d’obra per l’actuació
“Substitució del paviment del pont medieval d’entrada al casc antic i
soterrament de les xarxes de serveis”
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“Substitució del paviment del pont medieval d’entrada al casc antic i soterrament
de les xarxes de serveis”, mitjançant Decret de la Presidència número 1905 de 22
d’abril de 2015.
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Atès que l’empresa Construccions Excavacions Cases, SL va presentar pressupost
C/1679 de data 20 d’abril de 2015 , per la realització de l’esmentada obra i per un
import de 15.844,65€ (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: “Substitució del paviment del pont
medieval d’entrada al casc antic i soterrament de les xarxes de serveis”, per un import
de 19.172,03 € (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 “Substitució del paviment del pont medieval d’entrada al casc antic i soterrament
de les xarxes de serveis”
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 27 d’abril de 2015
Quart. - Notificar l’esmentat acord a l’adjudicatari.
La proposta s’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació de l’adjudicació del contracte menor pel servei “Direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut per l’obra “Substitució del paviment del pont
medieval d’entrada al casc antic i soterrament de les xarxes de serveis”
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“Substitució del paviment del pont medieval d’entrada al casc antic i soterrament
de les xarxes de serveis”, mitjançant Decret de la Presidència número 1905 de 22
d’abril de 2015.
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Atès que es necessari la direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut per part
d’un/a tècnic facultatiu.
Atès que l’empresa Treballs i Projectes d’Arquitectura i Enginyeria, SL va presentar
pressupost per la realització de l’esmentada obra, per un import de 580,00€ (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 del servei: direcció de l’obra i coordinació de seguretat i
salut per l’actuació “Substitució del paviment del pont medieval d’entrada al casc antic i
soterrament de les xarxes de serveis ”, per un import de 580€ (IVA no 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’arquitecte Robert Ribalta Sentoll de Treballs i Projectes
d’Arquitectura i Enginyeria, SL , de la realització del servei per la direcció de l’obra i
coordinació de seguretat i salut per l’obra “Substitució del paviment del pont medieval
d’entrada al casc antic i soterrament de les xarxes de serveis”
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 27 d’abril de 2015
Quart- Notificar l’esmentat acord a l’adjudicatari.
4.- Aprovació sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida en el programa d’ajuts als
Ajuntaments per al manteniment i la gestió dels consultoris mèdics.
Vista la convocatòria anual per part de la Diputació de Lleida “d’Ajuts als ens locals per
al funcionament i administració dels consultoris mèdics,
Vist que l’Ajuntament de Sanaüja vol acollir-se a l’esmentada convocatòria,
L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Aprovar la memòria que porta per títol “Manteniment, funcionament i
conservació del consultori mèdic local de Sanaüja”, any 2015.
Segon.- Notificar el present acord ala Diputació de Lleida als efectes oportuns.
La proposta s’acorda per unanimitat.
5.- Aprovació de la contractació del servei de socorrisme per a les piscines
municipals estiu 2015.
Atès que es necessari la contractació del servei de socorrisme per a les piscines
municipals de Sanaüja temporada estiu 2015.
Atès que aquest Ajuntament ha sol·licitat pressupostos a dos empreses prestadores
del servei: Consell Esportiu de la Segarra de Cervera i Bàsic Ona Natació d’Igualada.
Atès que examinades ambdues propostes per part dels membres de la Junta de
Govern Local, s’ha considerat més beneficiosa per l’Ajuntament l’oferta presentada pel
Consell Esportiu de la Segarra.
L’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la contractació del servei de socorrisme per a les piscines municipals
de Sanaüja estiu 2014 amb el Consell Esportiu de la Segarra, d’acord la proposta
presentada per Xavier Gomà, tècnic del CES, en data 17 d’abril de 2015.
Segon.- Facultar al regidor d’esports, Juan López Hita per a la formalització de la
documentació necessària.
Tercer- Notificar l’acord a l’adjudicatari del contracte.
La proposta s’acorda per unanimitat.
6.- 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
Sara Lupiañez Fontanet
TUGUES
Josefina Miralles

DATA
08.04.15
30.04.15
27.04.15

CONCEPTE
Impressió per Cursa de muntanya
Material obres Cabana Caçadors
Fotos Cursa de Muntanya
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IMPORT
38,36€
1.001,69€
284,35€

Ondina del Segre
Maquinaria Agrícola
Solsona, SL
CAG, SA
CAG, SA
ENDESA
Consell Comarcal
Segarra

30.04.15
30.04.15

gasolina
Material Cursa de muntanya

8,55€
71,49€

05.05.15
05.05.15
06.05.15
24.04.15

Material Escola
Material
Fundació Castell de Sanaüja
SAT ( 21.03 a 20.04.15)

38,22€
17,97€
242,68€
881,53€

Excavacions Germans
Cases, SL
Excavacions Germans
Cases, SL
Excavacions Germans
Cases, SL
Excavacions Germans
Cases, SL
Excavacions Germans
Cases, SL
Excavacions Germans
Cases, SL
Excavacions Germans
Cases, SL

04.05.15

Neteja i Manteniment Ribera

2.305,58€

04.05.15

1.754,50€

04.05.15

Reparació claveguera consultori
mèdic
Reparació i manteniment Carrer
Valls
Manteniment Camins municipals

04.05.15

Manteniment Camins municipals

1.500,00€

04.05.15
04.05.15

Reparació i manteniment piscines
municipals
Reparar claveguera

3.097,00€
1.895,95€

MARC ROIG Fornons

30.04.15

Manteniment piscines

04.05.15

1.236,62€
5.350,00€

511,83€

La proposta s’aprova per unanimitat.
7.- Aprovació de sol·licituds de Llicències d’obres
7.1.-Es presenten a la Junta de Govern Local les següents sol·licituds de llicències
d’obra:
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Exp.
núm.
5/15

OBRA

Condicionants tècnics
(si és el cas)

Substitució de teules
malmeses, llates
podrides i de canal

L’obra que es pretén realitzar te com a objectiu la
conservació i manteniment de la construcció existent
mitjançant la reparació del teulat i, en no intervenir en
elements estructurals, es considera una obra menor.
Les noves teules a col·locar han de tenir l’aparença d’estar
envellides.

6/15

Rehabilitació de
cobert per garatge

El projecte planteja la rehabilitació dels baixos existents
amb l’enderroc de l’actual teulada, la neteja i restauració de
les façanes, remodelació del paviment, elements de
desguàs i instal·lacions d’aigua i llum.
La proposta modifica la volumetria existent ja que el
projecte contempla, també, la construcció d’un sostre per a
un futur habitatge unifamiliar.
El futur habitatge quedarà separat del carrer per un pati
d’accés però es manté l’alineació de vial, exigida per les
NNSS, i aquesta primera fase l’obra és compatible amb el
planejament vigent per tant,
La rehabilitació dels baixos per garatge però es fa constar
que a falta dels plànols de façanes i d’un estudi de detall del
futur habitatge no es pot valorar la integració d’aquest amb
el conjunt edificat del seu entorn –nucli vell de Sanaüja.

La Junta de govern local, per unanimitat dels assistents, aprova les llicències d’obra,
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
7.2.- Comunicació ambiental d’activitat innòcua.
Es presenten a la Junta de Govern Local la següent comunicació ambiental d’activitat
innòcua:
Exp. núm.

ACTIVITAT

Condicionants tècnics
(si és el cas)

Ferreteria, il·luminació,
arranjaments de roba

Informe favorable tècnic Damià
Casajuana Vilaseca
21.04.2015
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8.- Informes d’Alcaldia.
No n’hi ha.
9.- Torn obert de paraules.
No n’hi ha.
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 Condal Espuga
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