A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia quatre de novembre 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 2110-2016, 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 les propostes que presenta la Sra. Alcaldessa i
que, copiades, són les següents:
“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. 81/16.- Comunitat de Propietaris Av. Verge de Montserrat, 18-20: Llicència urbanística per a la
modificació de l’encintat de la vorera per a millora de l’accés dels vehicles a l’edifici ubicat a l’Av.
Verge de Montserrat, 18-20.
Núm. 82/16.- Blasi Torrelles Vilalta: Llicència urbanística per a la instal·lació d’un nou sistema de
ventilació a situar a la teulada de l’explotació porcina ubicada al polígon 8 parcel·la 98 del terme
municipal del Palau d’Anglesola.
Núm. 84/16.- Ramon Miró Mateu: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica per a
protecció de la granja existent, ubicada al polígon 9 parcel·la 5 del terme municipal del Palau
d’Anglesola.
Núm. 85/16.- Montserrat Vilella Pijuan: Llicència urbanística per a la modificació del revestiment de
fals sostre en una habitació de l’habitatge ubicat a la Pl. Generalitat, núm. 35.
Núm. 86/16.- El Hassan Ouchen Soussi: Llicència urbanística per fer un repàs a la coberta existent, amb
canvi de teules trencades i canvi de quatre encadellats de base per evitar filtracions d’aigua a l’immoble
ubicat al C. Castell, núm. 6.
Núm. 87/16.- Pere Alsina Tribó: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica per a protecció
de granja existent, ubicada al polígon 8 parcel·la 96 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, 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.- LLICÈNCIA ACTIVITAT ANNEX III.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a
la proposta que, copiada, diu el següent:

“Atès que el Sr. Ramon Tribó Crespo, ha sol·licitat autorització de comunicació ambiental per a
l’activitat AMPLIACIÓ de l’explotació ramadera de vedells d’engreix ubicada al polígon 6, parcel·la
27, del T.M. del Palau d’Anglesola, i
Atès que en la documentació presentada es proposa un augment de la capacitat a 600 vedells d’engreix,
tot i que en la Certificació Tècnica presentada actualment, les superfícies i elements constructius que es
corresponen a l’activitat ramadera actual, són per a una capacitat de 350 vedells d’engreix, i
Tenint en compte el que es disposa en els Annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica, l’activitat d’explotació de vedells d’engreix, per a una capacitat de 350 vedells
d’engreix, es troba classificada amb el codi 11.1.d, “instal·lacions ramaderes destinades a la cria
intensiva de places de vacum d’engreix amb una capacitat de caps de bestiar <= 600, >5”, inclosa en
l’Annex III i, per tant, sotmesa al règim de comunicació.
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, en data 3-112016, el tècnic ha emès un informe favorable al respecte.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar, al Sr. Ramon Tribó Crespo, l’ampliació d’una granja de vedells d’engreix per una
capacitat de 350 vedells, ubicada al polígon 6, parcel·la 27 del terme municipal del Palau d’Anglesola,
inclosa en l’annex III, règim de comunicació.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’activitat de l’annex III.
Tercer.- Notificar aquests acords a la persona interessada
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.
4.- 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 8.643,93 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 21-10-2016, 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 04-11-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 8.643,93 €, 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.
5.- CANVI NOM NÍNXOLS .- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en 13-10-16 pels Srs. Francesc Tribó Dalmau, Ramon Tribó Dalmau i
Encarna Rosal Mas, en sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1-2-3 i 4 de la fila 34 que consten a
nom de Hs. de Ramon Tribó Argilés, de la següent manera:
El nínxol núm. 1 a favor del Sr. Francesc Tribó Dalmau
El nínxol núm. 2 a favor del Sr. Ramon Tribó Dalmau
El nínxol núm. 3 a favor de Jordi Tribó Rosal i
El nínxol núm. 4 a favor de Rosa M. Tribó Rosal
Atès que la sol·licitud presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 1-2-3 i 4 de la fila 34 que consten a nom d’Hs. de
Ramon Tribó Argilés, i en endavant constaran:
El nínxol núm. 1 a favor del Sr. Francesc Tribó Dalmau
El nínxol núm. 2 a favor del Sr. Ramon Tribó Dalmau
El nínxol núm. 3 a favor de Jordi Tribó Rosal i
El nínxol núm. 4 a favor de Rosa M. Tribó Rosal
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
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.
6.- ADJUDICACIÓ GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL BAR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS I NETEJA DE LES SEVES INSTAL·LACIONS .- A continuació es dóna lectura a la
proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 10-10-16 va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars que havia de regir la contractació per a la concessió de la gestió del
servei públic del bar del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions, i
Atès que en data 27-10-16 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per a participar en
l’esmentada licitació, i
Atès que en data 28-10-16 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació definitiva de
candidats admesos i que va ser la següent:
Núm.
1
2

Licitador
SARA AGUILÓ LINDNER
JAUME SOLÉ MIQUEL
JOSEP M. TORRENT ROCA

I, atès que en data 2-11-16 la Mesa de Contractació ha elevat a l’òrgan de contractació la relació
valorada, de les ofertes presentades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals,
d’acord amb els informes tècnics incorporats a l’expedient, amb el resultat següent:
Licitadors

Sara Aguiló Lindner
Jaume Solé Miquel
Josep M. Torrent Roca

Millores
Proposta econòmica
proposades
TOTAL
a)Explotació servei...........16 punts
b)Millores......................4,73 punts
40 punts
68,73punts
c)Planning..........................8 punts
a)Projecte.........................17 punts
b)Millores.........................20 punts
26,60 punts
73,60 punts
c) Planning.......................10 punts

I, atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció
del següent acord:
Primer.- Adjudicar el contracte per a la concessió de la gestió del servei públic del bar del pavelló
municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions als Srs. Jaume Solé Miquel i Josep M. Torrent
Roca, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit que ha estat
l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament.
Segon.- Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents.
Quart.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’article
151.4 TRLCSP.

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.
7.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS .- Acte seguit la Sra.
Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 23-9-16 va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i en data 2-11-16 l’annex al Plec esmentat que havia de regir la
contractació del servei titulat “Neteja dels edificis municipals”, i
Atès que en data 2-11-16 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per a participar en
l’esmentada licitació, i es va establir la relació definitiva de candidats admesos i que va ser la següent:
Núm.
1
2

Licitador
NETEGES SOLINET SLU
SELID SL

I, atès que en data 4-11-16 la Mesa de Contractació ha elevat a l’òrgan de contractació la relació de les
ofertes econòmiques presentades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, amb el
resultat següent:
LICITADORS
NETEGES SOLINET SLU
SELID SL

Proposta econòmica (IVA exclòs)
27.497,28€
27.500,00€

I, atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció
del següent acord:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei titulat “Neteja dels edificis municipals” a l’empresa
NETEGES SOLINET SLU, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats,
en el sentit que ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament.
Segon.- Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents.
Quart.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’article
151.4 TRLCSP.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa es procedeix, tot seguit, a la votació quedant
aquesta proposta 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
minuts.

