A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les catorze hores
del dia vint-i-tres de novembre de l’any dos mil divuit, i tal com va anunciar-se en les convocatòries
realitzades, 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,
Amb la presència dels següents regidors:
Sr. Carles Esquerda i Serrano.
Sr. Jaume Timoneda i Nabau.
Excusa la seva assistència el Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde.
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del ROF, hi assisteix
també el regidor Sr. Joan Baptista Pou i López, i la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem.
Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe.
CONVOCATÒRIA
1. Aprovació acta sessió anterior
2. Aprovació de factures
3. Tributs
4. Llicències d’obres
5. Contractació
6. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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’acta de la sessió anterior, de caràcter
ordinari de data 09 de novembre de 2018, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna
observació a fer. No n’hi ha cap.
Es procedeix a la votació de l’aprovació de l'acta de la sessió anterior que queda aprovada per
unanimitat dels presents amb dret a vot.

2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les factures
i obligacions de pagament que importa 32.016,46 € presentades en aquest Ajuntament des de la
darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 19-10-2018, 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 09-11-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 32.016,46 €, 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.”
La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.-TRIBUTS
3.1.

Compte de recaptació instruït per a la recaptació voluntària del servei de recollida
d’escombraries corresponent a 2018

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries de l’exercici 2018, que inclou
el primer i el segon termini, 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 recollida
d’escombraries de l’exercici 2018.
Segon.- LLIURAR els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via
executiva.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
Aprovació de les modificacions per altes i baixes que s’ha emès i que afecta al
padró del servei de recollida d’Escombraries de l’exercici 2017

3.2.

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès el padró de modificacions per altes i baixes que s’ha emès i que afecta al padró del servei de
recollida d’Escombraries de l’exercici 2017,
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:
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Primer.- APROVAR el Padró de modificacions, per altes i baixes, que completa el Padró de recollida
d’escombraries de l’exercici 2017. Les modificacions recollides ascendeixen a:
Total altes
Total baixes

305,00 €
237.00 €

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.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.- LLICÈNCIES D’OBRES
Relació de llicències sol·licitades:
“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. 78/2018: Endesa Distribución Electrica, SLU. Es sol•licita obres per a rasa de 4 m.l. per
instal•lació de nova línia elèctrica soterrada de BT per a un nou subministrament elèctric. S’informa
favorablement però es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D.
1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció. La runa generada a l’obra es
dipositarà en un abocador controlat. Cal respectar les distàncies a les altres instal•lacions existents, i
respecte al vial o vorera cal deixar-les en les mateixes condicions tant en materials com en acabats. En
cas que durant un any aparegui algun vici ocult de l’obra, el sol•licitant se’n farà responsable i caldrà
reparar-ho. Durant l’execució de les obres es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn.
Núm. 79/2018: M.F.A. Es sol•licita obres per arranjament de façana, consistents en realitzar picar i refer
revestiment de morter en mal estat de la zona lateral d l’edifici en la part baixa del parament. S’informa
favorablement per a les obres sol•licitades, condicionat a que no es modificarà la configuració
arquitectònica de la façana i l’acabat dels materials serà harmònic amb l’entorn. Es condiciona a que
durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i
salut en obres de construcció. Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació
de via pública. La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Núm. 80/2018: C.P. Pl Major, 11. Se sol•liciten obres de reforma en coberta, consistents repàs de
coberta i canals de recollida d’aigua per arreglar filtracions d’aigua. S’informa favorablement per a les
obres sol•licitades, condicionat a que aquestes no afectarà l’estructura ni la configuració arquitectònica
de l’edifici. Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció. Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com
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nocturn la zona d’afectació de via pública. La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador
controlat.
Núm. 81/2018: S.S.J. Se sol•licita obres de manteniment per impermeabilització de canal de coberta i
zona de la terrassa. S’informa favorablement per a les obres sol•licitades, condicionat a que aquestes
no modificaran ni afectarà l’estructura i volumetria de la coberta. Es condiciona a que durant l’execució
de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de
construcció. Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública. La
runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Núm. 82/2018:J.T.S. Se sol•licita obres de reforma en coberta, consistents en canvi de l’acabat de
teules per panell sandwich. S’informa favorablement per a les obres sol•licitades, condicionat a que
aquestes no modificaran la volumetria ni l’estructura existent, pel que fa a l’acabat del panell serà
harmònic amb l’entorn i es prohibeix acabat amb colors clars tipus blanc i/o galvanitzat per evitar el
reflex de la llum. Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97
de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció. Es protegirà i senyalitzarà tant en
diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública. La runa generada a l’obra es dipositarà en un
abocador controlat. Un cop presentada la documentació sol•licitada, s’informarà la llicència d’obres.
Núm. 83/2018: Sistemes Electrònics Progrés, S.A. Segons documentació tècnica de projecte d’activitat,
se sol•licita obres de reforma interior de local comercial, amb adequació d’instal•lacions i de
sectorització d’espais per a l’activitat de fabricació de materials, maquinària i equips electrònics i òptics.
S’informa favorablement per a les obres d’adequació de local per a nova activitat, condicionat al
compliment dels requisits i/o exigències de l’expedient d’activitat. Es condiciona a que durant l’execució
de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de
construcció. Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública. La
runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Núm. 84/2018:N.B.N. Es sol•licita obres per arranjament de la zona del garatge, amb un revestiment de
paret (15m.l. x 2,80m), així com conversió de porta d’accés de garatge en façana amb una finestra de
mesures 2,40x0,80m. S’informa favorablement per a les obres sol•licitades, condicionat a que l’acabat
dels materials en façana serà harmònic amb l’entorn. Es condiciona a que durant l’execució de les
obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de
construcció.
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, 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.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
CONTRACTE DE SERVEIS TITULAT “ARRANJAMENT ENLLUMENAT PÚBLIC
“Tenint en compte el que disposa el Reial Decret 84/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió, i
Ateses les inspeccions realitzades per l’empresa ECA en l’enllumenat públic de la nostra població, a
l’empara del que disposa la Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de 2003, i
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Atesa la necessitat de subsanar, de manera urgent, les mancances que han detectat i que consten
en els informes que s’han adjuntat a aquest expedient, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la quantia
com del servei a prestar, i
Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 el
contracte de serveis titulat “Arranjament enllumenat públic”, d’acord amb el pressupost presentat,
mitjançant contracte menor de serveis.
El preu del contracte serà com a màxim de 14.996 E. més l’IVA corresponent.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens adjudicatari.
Quart.- FACULTAR la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la
signatura del corresponent contracte.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

6.- PRECS I PREGUNTES
No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les 15 hores 30
minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono fe.”
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