A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia sis de juny 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 23-5-2014, 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.- 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. 7/12.- Nufri Sat 1596: Llicència urbanística per la instal·lació d’una tanca perimetral en la
part de la parcel·la 125 del polígon 1, que està inclosa dins de l’àmbit del Pla especial, al terme
municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 45/14.- Nufri Sat 1596: Llicència urbanística d’ús del sòl per acopi de material de
biomassa en la part de la parcel·la 125 del polígon 1, que està inclosa dins de l’àmbit del Pla
especial, al terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 48/14.- Santiago Martí Martí: Llicència urbanística per realitzar un paviment de rajoles de
formigó en zona de garatge, de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 22A.
- Núm. 49/14.- G2C Integral SL: Llicència urbanística per instal·lar un comptador elèctric
provisional d’obra per a connexió de bomba submergible per a extracció d’aigua dins de la
parcel·la ubicada al C. La Font, núms. 8-12.
- Núm. 50/14.- Montserrat Claramunt Vall: Llicència urbanística per a desmuntatge de tanca
metàl·lica en paret mitgera del jardí i tornar-la a fer amb paret de fàbrica i acabat amb revestiment
de morter, repicat i retirada del paviment de formigó del jardí, i refer revestiment en la zona del
forjat, de l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 17.
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 34.747,82 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 23-05-2014, 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 05-06-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 34.747,82 €, 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.- CANVIS DE NOM NÍNXOLS.- Es procedeix a continuació a donar lectura a la proposta que
presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual diu el següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 23-05-2014, per la Sra. M. Dolors Llobera Escribà, en
sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1-2-3-4 de la fila 32, a favor del Sr. Joan R. Valls Llobera
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 de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols 1-2-3-4 de la fila 32, fins ara a nom de la Sra.
Francisca Escribà Gabarró, i en endavant a nom del Sr. Joan R. Valls Llobera .
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a l’interessat, amb inclusió dels recursos
pertinents.
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 la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat.
5.- PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA TITULADA “CONSTRUCCIÓ
COL·LECTOR MUNICIPAL PER A LA RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS. FASE II” .- A
continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que el contracte d’obres titulat “Construcció col·lector municipal per a la recollida d’aigües
pluvials. Fase II”, l’adjudicació del qual, a favor de l’empresa Serboniu, SL es va realitzar
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23-5-14, i
Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat en aquest Ajuntament, en data 5-6-14 el Pla de
Seguretat i Salut de les Obres anteriorment esmentades, i
Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut
d’Obres, és favorable, i
Examinada la documentació que l’ acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut
en les Obres de Construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és pel qual proposo a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa adjudicatària, d’aplicació en

l’execució de l’obra titulada “Construcció col·lector municipal per a la recollida d’aigües pluvials.
Fase II”.
Segon.- Nomenar Director de l’obra esmentada, el Sr. Carles Guerrero i Sala, arquitecte.
Tercer.- Designar Coordinador de seguretat i salut de l’obra, el Sr. Jordi Capell i Mateus,
arquitecte tècnic.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres, al Director de l’obra i al
Coordinador de Seguretat i Salut de l’esmentada obra perquè, alhora, en faci la preceptiva
comunicació a l’autoritat laboral.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per
unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “REVETLLA DE SANT JOAN-2014”- Acte seguit es
procedeix a la lectura de la següent proposta que, copiada, diu:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de la celebració de la “Revetlla de Sant
Joan” el proper dia 23 de juny 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 amb l’empresa Subirós SL la celebració de la “Revetlla de Sant Joan”:
DUO STYLETTE.................1.800,00€ més 378,00€ € 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ VEHICLE FURGONETA
D’OCASIÓ AMB DESTINACIÓ A LA BRIGADA MUNICIPAL”.- A continuació es procedeix a
donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha considerat oportú adquirir un vehicle furgoneta
d’ocasió per a la brigada municipal amb la intenció de facilitar-los les feines en les tasques que els
obliguen a desplaçar-se, i
Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, per l’empresa BP ARBELLAUTO
SL, en relació a l’adquisició d’aquell vehicle, 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 BP ARBELLAUTO SL, el contracte titulat
“Adquisició vehicle furgoneta d’ocasió amb destinació a la brigada municipal”, per un import de
4.958,68, més l’IVA corresponent, amb un import total de 6.000,00€, 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.”

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions i se sotmet a votació aquesta proposta
que queda 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-icinc minuts.

