A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vuit de novembre de l’any dos mil
tretze, 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 José M. Granados i
Cabestany. 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 Salvia i Fontanet i Jaume Timoneda i Nabau. 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 18-10-2013, 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.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en
aquest punt 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. 85/13.- M. Carme Mó Llobera: Llicència urbanística per canviar les reixes de terra “slats”
i col·locar 13 bigues al costat de les 13 bigues existents, de la granja ubicada al polígon 9 parcel·la
5 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 86/13.- Manuel Miquel Sellart: Llicència urbanística per a l’arranjament de la fossa
existent a la granja ubicada al polígon 10 parcel·la 122, amb un revestiment de morter i lliscat de la
part superior, dins del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 87/13.- Miquel Tutusaus Curià: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per
arreglar el tub d’escomesa del clavegueram embussat en la zona de la via pública i realitzar un
revestiment en part de la façana lateral de l’habitatge ubicat al C. Cervantes núm. 18.
- Núm. 88/13.- Gas Natural Distribución SDG: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa,
de 15x0,40x1, per a la connexió d’un nou subministrament, al carrer Riu Corb, núm. 5.
- Núm. 90/13.Sebastià Escolà Tàpies: Llicència urbanística per instal·lar plaques
d’impermeabilització sota de les teules en la coberta existent de l’habitatge ubicat al C. Sant
Antoni, núm. 9.
- Núm. 91/13.- Josep Balcells Palau: Llicència per segregar i definir la superfície real, de la finca
següent:
Finca inicial:
-Parcel.la rústica ubicada a la partida Riu Corb, d’una superfície segons el document tècnic
presentat de 35.100 m2, que en l’actualitat incorpora part urbana i part rústica.
Finques resultants:
- Parcel.la urbana, referència cadastral núm. 3735213CG3103N0001TK ubicada al C. Fassina
núms. 3 i 5, d’una superfície de 1425 m2, que llinda al nord amb Eduard Balcells Palau, al sud
amb Elvira Palau Garcia, a l’est amb la Comunitat G. Canal d’Urgell i a l’oest amb el C. Fassina.
- Parcel.la no urbanitzable, referència cadastral 25198A002001000000MA, ubicada a la partida
Riu Corb, d’una extensió de 37.938 m2 que llinda al nord amb Josep F. Tomàs, Carme Rius i Joan
Bresolí, al sud amb Carme Biosca, mitjançant camí de finques amb Joan Adamuz, Francisco

Balcells, Elisa Teixidó, Carme Biosca, Hs. Ramon Pou, Ramon Gou, Josefina Isant, Enriqueta
Coll, Hs. Francisco Espinet, Teresa Jovells, Hs. Antonia Farre i Eduard Palau, a l’est amb la riera
del Serradal i a l’oest amb Josep Balcells Palau.
- Núm. 92/13.- Conspime Cerdaña SL: Llicència urbanística per realitzar un tàbic pluvial i
desmuntatge de cartells publicitaris ubicats a la coberta de l’habitatge ubicat al C. Bécquer cruïlla
amb el C. Urgell.
- Núm. 93/13.- Ramiro Plana Alet: Llicència urbanística per al tancament amb paret de fàbrica
ceràmica del pati i la instal·lació d’una finestra de ventilació, en l’habitatge ubicat al C. Sant Josep,
núm. 55.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als sol·licitants 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”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, tot seguit, 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 17.379,34 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-10-2013, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 07-11-13, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 17.379,34 €, 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.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per
unanimitat.
4.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- A continuació es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra.
Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 14-10-13, per la Sra. Conxita Fenés Serrano, en sol·licitud
de canvi de nom dels nínxols 2-3 i 4 de la fila 172, i
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se
sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 2-3 i 4 de la fila 172, fins ara a nom dels Srs.
Dionisio Martin Almudévar i Conxita Fenés Serrano, i en endavant a nom dels Srs. German
Abascal Marañon i Maria Barquin Fernandez..
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.”
No hi ha cap intervenció al debat i se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.

5.-MODIFICACIÓ PADRONS IVTM – PRORRATEIG 3R. TRIMESTRE 2013.- En aquest punt
es procedeix a la lectura de la proposta que, copiada, és la següent:
“Ateses les modificacions produïdes durant el 3r. trimestre de 2013, que afecten al Padró de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2013, i
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions per altes i baixes del Padró de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, corresponents a l’exercici 2013, resultants de l’aplicació del prorrateig del
tercer trimestre, i que són les següents:

Altes -------------- 0,00 €

Baixes ---------- 70,05 €
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per
unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “CONTROL ANALÍTIC AIGÜES SAU-3”.- Acte
seguit es procedeix a la lectura de la següent proposta que, copiada, diu:
“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una
empresa que realitzi el servei de control analític de les aigües abocades per la depuradora ubicada
al polígon industrial SAU-3, i
Atesa la proposta presentada per l’empresa Tecnologia, Anàlisis y Medio Ambiente, SL, a
sol·licitud d’aquest Ajuntament, pel que fa al contracte per a la prestació del servei de control
analític de les aigües que aboca l’esmentada depuradora, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat
amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta
de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Tecnologia, Anàlisis y Medio Ambiente, SL, el
contracte titulat “Control analític aigües depuradora SAU-3”, per un import de 1.407,10 €/any,
IVA exclòs, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la
quantia.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
7.- ADHESIÓ ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL.- A
continuació es dóna compte de la proposta següent:
“ANTECEDENTS.1- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten integrats en l’expedient
d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
2.- L’11 de juny de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local
va adjudicar el subministrament de gas natural, destinat a les entitats locals de Catalunya membres
del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A, amb una durada d’un
any, des de l’1 de juliol de 2013 al 30 de juny de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit
es detallen:
Sublots
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
57,508
50,789
53,762
50,757

3.- S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció d’aquest Ajuntament,
la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de l’Acord marc adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament de gas natural a favor de
Gas Natural Servicios SDG, S.A
Així mateix consta el caràcter favorable sobre l’adhesió d’aquest Ajuntament, al sistema de
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les
adquisicions en les diverses categories de béns mobles, productes i serveis pel Consorci de
Desenvolupament Local de Catalunya.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es determina que els ens,
organismes i entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals
2. Article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant TRLCSP), que determina que
els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar
les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un determinat
període de temps.
3. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de les Entitats locals.
5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc abans
esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu establert per realitzar el
pagament previ al termini establert a l’article 216.4 del TRLCSP.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adherir-se a l’acord marc del subministrament de gas natural destinat als ens locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, S.A (EXP. 2012/01) en data 11 de juny de 2013 pel període que va des de l’ 1
de juliol de 2013 fins el 30 de juny de 2014.
Segon.- Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el Plec de
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions particulars del
subministrament de gas natural en allò que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec de
l’Acord marc i els preus establerts en el quadre següent:
Sublots

Preu tarifa

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

57,508
50,789
53,762
50,757

Tercer.- Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació del contracte,
als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el descompte de l’1,5 % previst
en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica i de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya.
Quart.- Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories de béns mobles,
productes i serveis que d’acord amb l’article 205 del TRLCSP, es realitzi pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local de Catalunya.
Cinquè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura amb l’empresa Gas Natural Servicios SDG,
S.A del contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions
siguin necessàries pel desplegament i execució del present acord.
Sisè.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament, als efectes
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa Gas Natural
Servicios SDG, S.A per la realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del
contracte a la Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz, alcaldessa de l’Ajuntament del Palau
d’Anglesola.
Setè.- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG, S.A com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat per tal que en un termini
màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars on hi consta la
corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.
Vuitè.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat que no té cap intervenció, pel qual es procedeix, tot seguit, a
la votació de la proposta, que queda aprovada per unanimitat.
8.- ADJUDICACIÓ OBRA “REFORMA PAVELLÓ POLIESPORTIU – PUOS-2011.- En aquest
punt la Sra. Alcaldessa, dóna compte de la proposta que, copiada, diu:
“Atesa la resolució de l’Alcaldia de data 7-11-13 per la qual es va aprovar la relació classificada de
les proposicions presentades en el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del
contracte de l’obra titulada “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i adequació
d’equipaments”, d’acord amb la qual, va obtenir la millor puntuació l’empresa DISSENY TEA3
SL pel preu de 71.378,64€ i 14.989,51€ en concepte d’IVA, 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, i
Tenint en compte que l’empresa requerida ha constituït en data 8-11-13 la garantia definitiva i ha
aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Projecte bàsic i executiu reforma
pavelló municipal i adequació d’equipaments” a l’empresa Disseny TEA3 SL, per un import de
71.378,64€ i 14.989,51€ en concepte d’IVA, 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.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
- Director de l’obra: el Sr. Ramon Batalla i Roselló, arquitecte.
- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell i Mateus, arquitecte tècnic.
Quart.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Cinquè.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació
reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Sisè.- Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de
l’actuació, així com de la seva posada en servei.
Setè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària especificada a
continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament de l’ esmentada actuació:
Partida pressupostària núm. “611.05.3.- PUOSC 2011.- Reforma del pavelló municipal i adequació
equipaments”, obra incorporada al pressupost municipal corresponent a l’exercici 2013.
Vuitè.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la
signatura del corresponent contracte administratiu.
Novè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents.
Desè.- 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. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per
unanimitat.
9.- 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.
NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a reserva dels termes que en resultin
de la seva aprovació.

