A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia dotze de novembre de l’any
dos mil deu, 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: Francesc Revuelta i Hernando i Ramon Farnell i Barqué. Actua de
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 29-10-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o
rectificació a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior, quedant aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la proposta que presenta l’alcaldia en
aquest punt, la qual copiada, diu:
“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. 102/10.- Joan Carles Abascal Barquin: Llicència urbanística per a nou revestiment de
façana amb monocapa a habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 59.
- Núm. 103/10.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura de
rasa per al pas de canonada de gas per a nou subministrament ubicat al C. Sant Antoni, 23.
- Núm. 104/10.- Lluís Palau Garcia: Llicència urbanística per a obres de manteniment,
consistents en revocar la façana i col·locar xapa en coberta existent a l’edifici ubicat al C.
Fassina, núm. 9.
- Núm. 105/10.- Isidre Pastó Farré, en nom de Cal Colau SL: Llicència urbanística per a
obres de reforma en edifici existent, per la millora de l’accés al local comercial ubicat al C.
Sant Josep, núm. 5.
- Núm. 106/10.- Ricard Guillem Sanahuja: Llicència urbanística per a la rehabilitació d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat al C. Sant Josep, núm. 10.
- Núm. 107/10.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura de
rasa per al pas de canonada de gas per a nou subministrament ubicat al C. Canalet, núm. 3.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció, pel qual es procedeix a la votació de la proposta
que queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que, copiada, diu:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 25.626,96 € presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 29-10-2010, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 08-11-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 25.626,96 €, 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.”
S’obre el debat sense que hi hagi intervencions, pel qual, se sotmet a votació l’anterior proposta
que queda aprovada per unanimitat.
4.- CERTIFICACIÓ NÚM. 3 “CONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL”.- Tot seguit la
Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 3 presentada per Construcciones Lunbierres SL en relació a
l’execució de l’obra titulada “Construcció magatzem municipal”, inclosa en el programa del
Fons estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, és pel qual proposo a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra titulada “Construcció magatzem municipal”, emesa
pels directors facultatius, Sr. Xavier Gelonch i Sr. Jordi Capell, d’un import de 20.181,57€.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció, per això acte seguit, sotmet la
proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat.
5.- CERTIFICACIÓ NÚM. 2 “PROJECTE ELÈCTRIC LÍNIES MITJA TENSIÓ
SUBTERRÀNIES DES DE LA SUBESTACIÓ DE MOLLERUSSA AL POLÍGON SAU-3”.A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 2 presentada per Muntatges Safel SL en relació a l’execució
de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de mitja tensió subterrànies des de la subestació de
FECSA ENDESA de Mollerussa fins al SAU-3 i annex complementari”, és pel qual proposo a
la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Projecte elèctric de línies de mitja tensió
subterrànies des de la subestació de FECSA ENDESA de Mollerussa fins al SAU-3 i annex
complementari”, emesa per la directora facultativa, Sra. Mirna Pedrós i Pons, d’un import de
73.754,83€.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, pel qual sotmet la proposta a votació, quedant
aprovada per unanimitat.
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ PADRÓ RECOLLIDA ESCOMBRARIES 1R.
SEMESTRE 2010.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, presenta la proposta que copiada diu el
següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries del 1r. semestre de
l’exercici 2010, 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
recollida d’escombraries del 1r. semestre de l’exercici 2010,
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. Se sotmet a votació l’anterior proposta que queda
aprovada per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ PROGRAMA INFORMÀTIC “ARXIU
MUNICIPAL”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que
presenta en aquest punt i que és la següent:
“Atès que el programa informàtic que s’utilitza per l’arxiu municipal ha quedat obsolet i no pot
encabir més informació, i
Tenint en compte que és del tot necessari disposar d’unes aplicacions informàtiques
actualitzades que facilitin la recerca dels diversos expedients municipals arxivats, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte menor de serveis, i
De conformitat amb els articles 10, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent
acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Dr. Windows SL , el contracte de serveis titulat “Arxiu
municipal digitalitzat”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de
serveis, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 900 euros, més 162 euros, corresponents al 18%
d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
626.00.9 titulada “Equips informàtics” del pressupost de despeses de l’exercici 2010.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Sotmesa la proposta
presentada, a votació, queda aprovada per unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “SOTEIG CAMÍ PALAU – SIDAMON”.- En
aquest punt es presenta la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament ha vist necessari sotejar el camí que va des del Palau d’Anglesola
a Sidamon, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte d’obres menor, i
De conformitat amb els articles 6, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa M. i J. Gruas SA, el contracte de l’obra titulada “Soteig camí
Palau-Sidamon”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor d’obres, per
raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 3.600,00 euros, més 648,00 euros, corresponents
al 18% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
210,00,4, titulada “Conservació camins” del pressupost de despeses de l’exercici 2010.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, sotmetent-se, acte seguit, a votació aquella proposta,
quedant aprovada per unanimitat.
9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ MOBILIARI AMB DESTINACIÓ
AL LOCAL DELS JOVES”.- A continuació es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la
següent:

“Atesa l’Ordre GAP/62/2010, d’11 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per
atorgar ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o a ens locals
de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme, i
Atesa la notificació de la Resolució de data 28 de setembre de 2010, dictada pel secretari
d’Acció Ciutadana d’atorgament d’una subvenció consistent en l’adquisició de mobiliari amb
destinació al local dels joves d’un import de 1.989,50 euros, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte menor de
subministrament, i
De conformitat amb els articles 9, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa José M. Castelló Fortuño, el contracte de subministrament
titulat “Adquisició mobiliari amb destinació al Local dels Joves”, d’acord amb el pressupost
presentat, mitjançant contracte menor de subministrament, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 2.142,00 euros, més 385,56 euros, corresponents
al 18% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost de despeses de l’exercici 2010.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat per la qual cosa se sotmet a votació la proposta de l’alcaldia que
queda aprovada per unanimitat.
10.CONTRACTACIÓ
I
ADJUDICACIÓ
“ADQUISICIÓ
EQUIPAMENT
AUDIOVISUALS AMB DESTINACIÓ AL LOCAL SOCIOCULTURAL” Tot seguit la Sra.
Alcaldessa presenta la proposta que diu el següent:
“Atesa la Resolució CMC/1629, de 19 de maig, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a municipis per a inversions en
equipament audiovisual vinculat a projectes culturals o artístics durant l’any 2010 i se
n’aproven les bases, i,
Atesa la Resolució del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, de data 14 de
setembre d’atorgament d’una subvenció d’un import de 1.251,00 euros per a l’adquisició de
material audiovisual amb destinació al Local Sociocultural, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte menor de
subministrament, i
De conformitat amb els articles 9, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Dr. Windows SL, el contracte de subministrament titulat
“Adquisició equipament audiovisual amb destinació al Local Sociocultural”, d’acord amb el
pressupost presentat, mitjançant contracte menor de subministrament, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 1.200,00 euros, més 216,00 euros, corresponents
al 18% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost de despeses de l’exercici 2010.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Un cop sotmesa a votació la proposta presentada
queda aprovada per unanimitat.
11.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “OBRA “EXECUCIÓ SORTIDA
D’EMERGÈNCIA AL LOCAL SOCIOCULTURAL”.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura, en
aquest punt, a la proposta següent:

“Atès l’informe emès pel Departament d’Interior en relació a la necessitat que el Local
Sociocultural disposi d’una sortida d’emergència que garanteixi la seguretat dels seus usuaris
en el cas que es produís alguna situació d’emergència, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte d’obres menor, i
De conformitat amb els articles 6, 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Construcciones Lumbierres SL, el contracte de l’obra titulada
“Execució sortida d’emergència al Local Sociocultural”, d’acord amb el pressupost presentat,
mitjançant contracte menor d’obres, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 3.567,86 euros, més 642,21 euros, corresponents
al 18% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost de despeses de l’exercici 2010.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual la proposta presentada se sotmet a votació i queda
aprovada per unanimitat.
12.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze i
quaranta 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.

