A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia dotze de juliol de l’any dos mil
tretze, 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, 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
Jaume Timoneda i Nabau i Joan Salvia i Fontanet. S’excusa l’assistència del regidor, Sr. Carles
Esquerda Serrano. 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 28-6-2013, 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, 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. 49/13.- Antonio Vilagrasa Ortet: Llicència urbanística per al canvi de banyera per plat de
dutxa i substitució de la canal de recollida d’aigües de la coberta de la zona de la façana, tot de
l’habitatge ubicat al C. Ramon i Cajal, núm. 3.
- Núm. 53/13.- Ramon Farnell Teixidó: Llicència urbanística per al revestiment amb morter de
ciment de la paret mitgera i reforç de la part baixa (40m2), tot de l’habitatge ubicat al C.
Mollerussa, núm. 15.
- Núm. 54/13.- Aula de Lle-3 SCP: Llicència urbanística per a realitzar obres de reforma en local
de planta baixa de l’edifici per adequació a l’activitat d’acadèmia d’ensenyament consistents en:
construcció de tàbics divisoris, a l’immoble ubicat al C. Urgell, núm. 32.
- Núm. 55/13.- Josepa Gou Cardona: Llicència urbanística per a realitzar obres de reforma en la
façana, consistents en l’arranjament del balcó de 2ml., de l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà,
núm. 38.
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.
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, tot seguit, se sotmet a votació la proposta
presentada i queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta que presenta la
Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent:

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 36.891,32 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 28-06-2013, 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 11-07-13, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 36.891,32 €, 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.”
No hi ha cap intervenció al debat i se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ I.V.T.M - PADRÓ EXERCICI 2013.- En aquest punt es dóna
compte de la proposta que presenta l’alcaldia i que, copiada, és la següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de l’IVTM de 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 l’IVTM
de 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.”
Obert el debat no hi ha cap intervenció, procedint-se, acte seguit, a efectuar la votació de la proposta
presentada, que queda aprovada per unanimitat.
5.- COL·LECTOR RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS CARRETERA LOCAL LV-3321.- A
continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que el Servei de Vies i Obres ha redactat el document tècnic titulat “Projecte reduït.
Construcció d’un col·lector municipal per a la recollida d’aigües pluvials de la travessera urbana
del Palau d’Anglesola. Carretera local LV-3321, de la N-II a la LP-3322, del PK 2+150 al PK
2+668. Fase I i Fase II”, amb un pressupost d’execució per contracta de la totalitat de les obres de
78.687,13€, i
Atès que del seu contingut es desprèn que l’obra s’executa per millorar la xarxa viària del municipi
i que és voluntat de la Diputació de Lleida assumir l’execució i el finançament de la Fase I de
l’obra, ja que es tracta d’un vial que té un caràcter d’interès supramunicipal, és pel qual proposo a
la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Donar la conformitat al projecte titulat “Projecte reduït. Construcció d’un col·lector
municipal per a la recollida d’aigües pluvials de la travessera urbana del Palau d’Anglesola.
Carretera local LV-3321, de la N-II a la LP-3322, del PK 2+150 al PK 2+668. Fase I i Fase II” i
autoritzar a la Diputació de Lleida la contractació i l’execució de les obres incloses en la Fase I del
projecte abans esmentat.
Segon.- Manifestar davant de la Diputació de Lleida la plena disposició municipal de terrenys i de
serveis afectats per la Fase I.
Tercer.- Disposar que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, una vegada executades les obres de la
Fase I, es farà càrrec del seu manteniment i conservació.

Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida per al seu coneixement i efectes
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat i se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ OBRA “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORMA PAVELLÓ
MUNICIPAL I ADEQUACIÓ D’EQUIPAMENTS.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que
diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en data 30-9-11 va aprovar inicialment el
projecte d’obra titulat “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i adequació
d’equipaments” el qual va quedar aprovat definitivament al no presentar-se cap al·legació, i
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 30-9-11 va aprovar sol·licitar la inclusió al
PUOSC per a l’anualitat 2011 de l’esmentada obra, i
Atesa la Resolució del Departament de Governació de data 9 de novembre de 2011 per la qual
s’aprovà la inclusió al PUOSC-2011 de l’obra titulada “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló
municipal i adequació d’equipaments”, i
Tenint en compte que en data 2 de novembre de 2011, els Serveis Tècnics municipals van procedir
al replanteig del projecte, i
Atesos els informes emesos per pels SSTT municipals i per secretaria-intervenció en data 27-5-13
i 12-6-13, respectivament , i
Vist que per l’import de contractació, el procediment més adequat per a l’adjudicació del contracte
és el procediment negociat sense publicitat amb mesa de contractació regulat als articles 169, 171,
176, 177, 178 i 320.1 del TRLCSP, i
Atès el que disposa l’article 277 del TRLMRLC en relació a que els plecs de clàusules administratives, un
cop aprovats s’han d’exposar al públic per un termini mínim de 20 dies, a fi de poder presentar
reclamacions que hauran de ser resoltes per l’òrgan de contractació, i

D’acord amb el que disposa l’article 31.3 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, els
òrgans de contractació de les entitats locals i dels organismes, les entitats i les empreses públiques
que en depenen són determinats per la legislació sobre règim local i la legislació sobre contractació
administrativa, i
Tenint en compte que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient és la Junta de Govern, en
virtut de la delegació atribuïda pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 8-8-11, és pel qual
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del
contracte de l’obra titulada “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i adequació
d’equipaments”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de l’obra
titulada “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i adequació d’equipaments”.
Tercer.- Sotmetre el plec de clàusules a un tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies
hàbils al BOP, perfil de contractant i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de que, si escau,
s’hi puguin presentar reclamacions.
Quart.- Autoritzar la despesa del contracte que ascendeix a 73.378,64 euros més 15.409,51 euros
corresponents a l’IVA.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció i acte seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
7.- 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.

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.

