A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-dos d’abril de l’any dos mil
catorze, 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
assisteix també el regidor 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 4-4-2014, 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.- 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 30.279,01 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 04-04-2014, 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 16-04-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 30.279,01 €, 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.
3.- PADRO SERVEI D’AIGUA POTABLE A DOMICILI – 1r. SEMESTRE 2014.- Es procedeix
a continuació a donar lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual diu
el següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou
el consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al primer semestre
de l’exercici de 2014, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el consum i
manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al primer semestre de
l’exercici de 2014, el qual importa les següents quantitats:
- Total Aigua:
23.554,12 €
- Total Cànon:
40.088,19 €
- Total IVA:
3.695,51 €
- Total Padró:
67.337,82 €

Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic durant el termini
d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i a la web i al tauler d’anuncis
municipals a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord
esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions i se sotmet a votació aquesta proposta
que queda aprovada per unanimitat.
4.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “INSTAL·LACIÓ VALISES PL. CATALUNYA”,
Acte seguit la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola considera convenient i necessari reposar les valises
que estan instal·lades a la Pl. Catalunya, en el sentit que les existents estan deteriorades i el seu
estat actual pot suposar un perill per a les persones que fan ús d’aquest espai municipal, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa Instal·lacions S. Garralón SLU, a instància d’aquest
Ajuntament, en relació a la instal·lació d’aquelles valises, i
Tenint en compte l’import del pressupost presentat, es considera que es tracta d’un 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 Instal·lacions S. Garralón SLU l’actuació titulada
“Instal·lació valises Pl. Catalunya”, per un import de 8.249,50€, més 1.732,39€, en concepte
d’IVA, amb un import total de 9.981,89€, 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.
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, per la qual cosa es procedeix, tot seguit, a la votació quedant
aquesta proposta aprovada per unanimitat.
5.- 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 deu
minuts.

