A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia dinou de desembre 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 assisteixen també els regidors Joan Salvia 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 5-12-2014, 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.- 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. 88/14.- Miquel Sellart Crespo: Llicència urbanística per a la construcció d’una coberta en
la terrassa de la segona planta de l’habitatge ubicat al C. Eres, núm. 9.
- Núm. 97/14.- Andreu Serrano Solé: Llicència urbanística per a la construcció una bassa de purins
al polígon 9 parcel·la 13 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 102/14.- Josep Llobera Solé: Llicència urbanística per a la construcció d’una tanca
perimetral a la parcel·la ubicada al C. de l’Hospitalet, xamfrà amb l’Av. Sant Roc.
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.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per
unanimitat.
3.-CANVI DE NOM ACTIVITAT ANNEX III.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la
proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Helena Miquel Nabau, en demanda de canvi de nom de
l’activitat ramadera porcina que consta a nom del Sr. Manuel Miquel Sellart, a favor de la Sra.
Helena Miquel Nabau, i
Tenint en compte l’informe tècnic emès al respecte i el contingut de la legislació aplicable,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència ambiental inclosa en l’annex III, règim de
comunicació, per a l’exercici de l’activitat ramadera porcina, ubicada al polígon 10, parcel·la 122
(abans parc. 71) del T.M. del Palau d’Anglesola, concedida per acord de la Junta de Govern de
data 9-06-2006 a nom de Sr. Manuel Miquel Sellart i que en endavant ha de ser a nom de la Sra.
Helena Miquel Nabau.
Segon.- La nova titular de la llicència queda sotmesa als mateixos drets i obligacions que el titular
inicial i s’haurà de complir el règim de controls a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural per tal que es faci la valoració pertinent del canvi sol·licitat en el Pla de Gestió de les
Dejeccions Ramaderes de l’explotació.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i 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 30.604’71 €, presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 05-12-2014, 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 18-12-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 30.604’71 €, 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.”
La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la
proposta presentada queda aprovada per unanimitat.
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ SERVEI AIGUA POTABLE A DOMICILI – ANY 2013.Acte seguit es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili,
corresponent a l’exercici 2013, s’ha confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador
municipal pel cobrament en voluntària, i
Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de la taxa
pel servei d’aigua potable a domicili corresponent a l’exercici 2013.
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via
executiva.
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ ”SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ –
EXERCICI 2015”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que,
copiada, és la següent:

“Atès que aquest Ajuntament té contractat un servei extern de comunicació que transmet de
manera transparent i eficaç la informació de les actuacions i iniciatives diverses que es
desenvolupen des de l’Ajuntament i així es mantenen informats, principalment, els veïns de la
població, i
Atès que el contracte d’aquest servei finalitza el proper 31-12-14, i atès que l’Ajuntament vol
donar continuïtat al contracte de serveis esmentat, i
Atesa la proposta presentada a sol·licitud d’aquest Ajuntament, per Mireia Pomar Natal, que és la
nova raó social de l’antiga empresa PROVI NATAL SL, pel que fa a la realització d’aquell servei,
i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de
conformitat amb el que disposa la LCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a MIREIA POMAR NATAL, el contracte de serveis titulat
“Serveis integrals de comunicació”, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte
menor de serveis, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 1.200 euros/any, IVA exclòs.
La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2015.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats 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 se sotmet a votació la proposta presentada i
queda aprovada per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “SERVEI DE MANTENIMENT DELS
ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS”.- Acte seguit es dóna lectura a la següent proposta que
diu:
“Atès que aquest Ajuntament té contractat el servei de manteniment dels ascensors de la Casa de
la Vila i del Local Sociocultural, i
Atès que el contracte d’aquest manteniment finalitza el proper 31-12-14, i
Atès que cal donar continuïtat al contracte de manteniment dels esmentats ascensors, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de
conformitat amb el que disposa la LCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa MARVI ASCENSORES SL, el contracte de serveis
titulat “Manteniment ascensors edificis municipals”, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant
un contracte menor de serveis, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 2.040 euros, IVA exclòs.
Aquest contracte inclou el manteniment ordinari així com també les reparacions que siguin
necessàries.
La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2015.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta
proposta presentada i queda aprovada per unanimitat.

8.- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA TITULADA “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE
MILLORA DEL SANEJAMENT DE LA PL. MAJOR I ORDENACIÓ DE LA SEVA
CIRCULACIÓ, FASE I I II”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de la
proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 21-11-14 va aprovar
l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació
urgent, el contracte d’obra titulat “Projecte bàsic i d’execució de millora del sanejament de la Pl.
Major i ordenació de la seva circulació, Fases I i II”, i
Atesa la negociació efectuada per la Mesa de contractació i la posterior formulació de proposta de
data 16-12-14, en la qual eleva a l’òrgan de contractació la relació classificada de les proposicions
presentades i de la qual se’n desprèn que l’empresa o licitador amb millor puntuació total és
GARROFÉ SAU, 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 d’obres de l’actuació titulada “Projecte bàsic i d’execució de
millora del sanejament de la Pl. Major i ordenació de la seva circulació, Fases I i II” a l’empresa
GARROFÉ SAU, per un import de 106.487,95 € més l’IVA corresponent que importa 22.362,47
€, 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 capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquest ajuntament,
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
- Director de l’obra: el Sr. Carles Guerrero i Sala, arquitecte.
- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell i Mateus, arquitecte tècnic.
Quart.- Acceptar les ajudes incloses al PUOSC per finançar les obres descrites i la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
Cinquè.- Comprometre’s a solucionar l’ajuntament i al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Sisè.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació
reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Setè.- 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.
Vuitè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament de l’esmentada actuació.
Novè.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la corporació procedeixi a la
signatura del corresponent contracte administratiu.
Desè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents.
Onzè.- 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 cap intervenció, pel qual es procedeix a sotmetre a votació aquesta proposta
presentada, que queda aprovada per unanimitat.
9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “SUBSTITUCIÓ PANTALLES ENLLUMENAT
DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS”.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que es
presenta en aquest punt i que diu el següent:

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha tramitat l’expedient de contractació per tal de
substituir les pantalles de l’enllumenat de les escoles i de part de la Casa de la Vila, per millorar
l’eficiència energètica i donar compliment a la normativa de locals de pública concurrència, i
Atès que per tal de poder dur a terme la substitució esmentada és necessari que un tècnic
especialista procedeixi a la seva instal·lació, i
Tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i
Atès que per raó de la quantia global del subministrament pot formalitzar-se aquest contracte
mitjançant un contracte menor, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós 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 Antoni Colom Dalmau el contracte titulat “Substitució
pantalles enllumenat diverses dependències municipals”, per un import de 7.851,75€, més l’IVA
corresponent, d’acord amb el pressupost ofertat.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta presentada que
queda aprovada per unanimitat.
10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “GRUP MUSICAL FESTA CAP D’ANY”.- A
continuació es procedeix a la lectura de la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i
que és la següent:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’actuació musical del proper dia 31 de
desembre de 2014.
I, tenint en compte el pressupost presentat a instància d’aquest Ajuntament, es considera que es
tracta d’un contracte menor, i
De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és pel qual proposo a la Junta de
Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar pel dia de Cap d’Any, i amb l’empresa Subirós SL l’actuació musical
següent:
DUO ZADIT SHOW.................2.100,00€ més 441,00€ € en concepte d’IVA
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a
la signatura del corresponent contracte.
No obstant la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.”
S’ha declarat l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda
aprovada per unanimitat.
11.- PRECS I PREGUNTES.- En aquest apartat la Sra. Alcaldessa informa els assistents de les
diverses subvencions concedides darrerament a aquest Ajuntament per la realització de les actuacions
que es detallen, de tot el qual, els regidors, en queden assabentats:

CONCEPTE
Adquisició llibres i DVD’s Biblioteca
Celebració Verge de Montserrat
Redacció Projecte Consultori mèdic

ENS
INST. ESTUDIS ILERDENCS

IMPORT
822,00€
750,00€
16.751,41€

Equipament consultori mèdic
Manteniment consultori
Servei socorrisme
II Mostra Formatges
Tanca Camp d’esports
Millora xarxa aigua
Campanya fruita
Diada Medi Ambient
II Mostra Formatges
II Mostra de Formatges

DIPUTACIÓ LLEIDA

CONSELL COMARCAL
LEADER

16.462,38€
10.491,96€
7.500,00€
1.200,00€
4.000,00€
25.000,00€
1.172,14€
425,00€
250,00€
400,00€

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze hores i
cinquanta minuts.

