
 

A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-u d’octubre de l’any dos mil 

setze, 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 Jaume Timoneda i Nabau. 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 Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. 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 10-

10-2016, 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: 

 

a) “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. 80/16.-  Ramon Gou Pedrós: Llicència urbanística per fer un repàs de la coberta existent per 

arreglar filtracions d’aigua, amb el canvi de teules trencades, a l’habitatge ubicat al C. Fassina, 

núm. 37. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, 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.” 

 

b) “Atès  l’expedient instat a nom del Sr. Ramon Tribó Crespo, en sol·licitud de llicència 

urbanística en sòl no urbanitzable,  per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells d’engreix 

amb noves construccions, mitjançant projecte titulat “Modificació del projecte bàsic i d’execució 

per a l’ampliació d’una explotació bovina” ubicada al polígon 6 parcel·la 27,  

Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten a l’expedient, 

Tenint en compte l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida d’aprovació del projecte 

“Modificació del projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació d’una explotació bovina” al polígon 

6 parcel·la 27 

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la sol·licitud presentada per llicència urbanística en sòl no urbanitzable, a nom 

del Sr. Ramon Tribó Crespo, per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells d’engreix amb 

noves construccions, mitjançant projecte titulat “Modificació del projecte bàsic i d’execució per a 

l’ampliació d’una explotació bovina” ubicada al polígon 6 parcel·la 27, amb les condicions que 

s’esmenten en els respectius informes. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels informes 

emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar a l’interessat l’import de l’ICO pertinent 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 sotmeten a votació les dues propostes presentades, i queden aprovades 

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 16.132,28 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 10-10-2016, 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 21-10-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 16.132,28 €, 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 intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- CANVI NOM NÍNXOLS .- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:  

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en 19-10-16  pel Sr. Juan Guasch Farré, en sol·licitud de canvi de nom 

a favor  seu dels nínxols 1-2- 3 i 4 de la fila 155 que consten a nom d’Hs. de Juan Farré Morera,  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 i 4 de la fila 155 que consten a nom d’Hs. de Juan 

Farré Morera, i  en endavant a nom del Sr.  Juan Guasch Farré. 

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.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IBI-RÚSTICA I BICES – EXERCICI 2016.- A continuació es dóna 

lectura a la proposta que, copiada, és la següent:  

 

“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI rústica i BICES, de l’exercici 2016, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels Padrons de l’IBI 

rústica i BICES, de l’exercici 2016. 

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.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 



6.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA TITULADA “MILLORA I ADEQUACIÓ 

D’ACCESSIBILITAT DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE L’AV. SANT ROC, 24 .- Acte seguit la Sra. 

Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i última presentada per l’empresa GERBEC SL en relació a 

l’execució de l’obra titulada “Millora i adequació d’accessibilitat de l’edifici municipal de l’Av. Sant 

Roc, 24”, inclosa dins del Programa d’inversions Locals de la Diputació de Lleida, anualitat 2015, i 

Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius de l’esmentada obra, és 

pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 i última de l’obra titulada  “Millora i adequació d’accessibilitat 

de l’edifici municipal de l’Av. Sant Roc, 24”, emesa pels directors facultatius, Sra. Aroa Guardiola i 

Franci i Sr. Jordi Capell Mateus, d’un import de 47.187,71€. 

Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra. 

Tercer.- Trametre aquest acord així com la certificació i l’acta de recepció esmentada, a la Diputació de 

Lleida per l’abonament de la subvenció corresponent. 

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 es procedeix, tot seguit, a la votació quedant  

aquesta proposta aprovada per unanimitat. 

 

7.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA TITULADA “CONDICIONAMENT C. 

URGELL, VERGE DE MONTSERRAT, FRANCESC BOLDÚ, JACINT VERGAGUER I 

MILLORA DE MOBILITAT A L’AV. PAU CASALS,- FASE 1”.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, 

dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i última presentada per l’empresa Sorigué SAU en relació a 

l’execució de l’obra titulada “Condicionament C. Urgell, Verge de Montserrat, Francesc Boldú, Jacint 

Verdaguer i millora de mobilitat a l’Av. Pau Casals. Fase 1”, inclosa dins del Pla de subvencions de la 

Diputació de Lleida per a inversions financerament sostenibles, i 

Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pel director facultatiu de l’esmentada obra, és pel 

qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 i última de l’obra titulada  “Condicionament C. Urgell, Verge de 

Montserrat, Francesc Boldú, Jacint Verdaguer i millora de mobilitat a l’Av. Pau Casals. Fase 1”, emesa 

pel director facultatiu, Sr. Carles Guerrero Sala d’un import de 49.489 euros. 

Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra. 

Tercer.- Trametre aquest acord així com la certificació i l’acta de recepció esmentada, a la Diputació de 

Lleida per l’abonament de la subvenció corresponent. 

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 es procedeix, tot seguit, a la votació quedant 

aquesta proposta aprovada per unanimitat. 

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ MOBILIARI CONSULTORI MÉDIC”.- 
En aquest punt es llegeix la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa, la qual diu el següent: 

 

“Atès que han finalitzat les obres d’execució del nou consultori mèdic local i que cal dotar-lo del 

mobiliari adequat i necessari per tal de poder posar-lo en funcionament, i 

Tenint en compte els pressupostos presentats per tres empreses, a sol·licitud de l’Ajuntament, per 

participar en la licitació del contracte de subministrament del mobiliari amb destinació al consultori 

mèdic local, els quals consten a l’expedient, 

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 VICENT SOLÉ el contracte titulat “Adquisició mobiliari 

consultori mèdic” per un import de 5.937,17 €, més l’IVA corresponent, d’acord amb l’oferta 

econòmica més avantatjosa per a l’Ajuntament, 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.” 
 

Es declara obert el debat. No hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ MATERIAL I EQUIPAMENT 

CONSULTORI MÈDIC”.- Es procedeix a continuació a la lectura de la següent proposta que, copiada 

diu: 

 

“Atès que han finalitzat les obres d’execució del nou consultori mèdic local i que cal dotar-lo del 

material i equipament sanitari adequat i necessari per tal de poder posar-lo en funcionament, i 

Tenint en compte el pressupost presentat per l’empresa MTB Distribuciones, empresa especialitzada en 

aquest tipus de material, el qual consta a l’expedient, i 

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 MTB Distribuciones el contracte titulat “Adquisició 

material i equipament consultori mèdic” per un import de 4.725,76 €, més  l’IVA corresponent, d’acord 

amb l’oferta presentada, 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.” 

 

No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

10.- ANNEX AL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS.- En 

aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, és la que diu: 

 

“Atès que en el procediment de licitació, mitjançant procediment obert, del contracte de serveis de 

neteja de les dependències municipals, per un pressupost de 168.000€ més IVA, segons Plec aprovat pel 

Ple de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola en data 23-9-16, i 

Atès el contingut de la clàusula 21a “Personal” del Plec de Clàusules Administratives Particulars que 

contempla el següent: 

“L’empresa adjudicatària substituirà pel seu compte i càrrec aquell personal que estigui de baixa 

per malaltia o qualsevol altre motiu que impedeixi la prestació del servei necessari, mantenint en tot 

moment la plantilla al complet, per tal que el servei pugui ser realitzat correctament. L'adjudicatari 

està obligat a complir, de manera especial, la normativa sobre successió d'empresa regulada a 

l'Estatut dels Treballadors i de subrogació de personal prevista als convenis col·lectius del sector, en 

els casos que fos d’aplicació.  

Tot el personal que executi els serveis dependrà únicament de l’adjudicatari/ària a tots el efectes, 

sense que entre aquest o aquell i l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni 

laboral. A tal efecte, previ a l'inici de l'execució del contracte, el contractista vindrà obligat a 

especificar les persones concretes que executaran els serveis i a acreditar la seva afiliació i situació 

d'alta a la Seguretat Social, així com el corresponent acreditament professional. Durant la vigència 

del contracte, qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones haurà de comunicar-se 

prèviament a l'Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.”  

Atès que l’article 120 del TRLCSP obliga a l’òrgan de contractació a un deure d’informació sobre el 

personal en els termes següents: 

“En els contractes que imposin a l’adjudicatari l’obligació de subrogar-se com a ocupador en 

determinades relacions laborals, l’òrgan de contractació ha de facilitar als licitadors, en el mateix 

plec o en la documentació complementària, la informació sobre les condicions dels contractes dels 

treballadors als quals afecti la subrogació que sigui necessària per permetre l’avaluació dels costos 

laborals que implica aquesta mesura. A aquests efectes, l’empresa que en aquell moment efectuï la 

prestació objecte del contracte a adjudicar i tingui la condició d’ocupadora dels treballadors 



afectats està obligada a proporcionar la informació esmentada a l’òrgan de contractació, a 

requeriment d’aquest”,  

Atès que en l’actualitat l’empresa contractista del servei de neteja ocupa dues treballadores en les 

dependències municipals, cal incloure a efectes informatius, un annex a disposició dels licitadors on es 

relacionin les condicions de treball d’aquest personal per al cas que procedís la subrogació per mor de 

l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors o per estar aquesta obligació establerta al conveni d'aplicació, 

en el seu cas, i 

Considerant el que preveu l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i per les competències d’aquest 

òrgan, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Rectificar la documentació complementària al Plec i incorporar, a efectes informatius, un 

annex que contingui la relació anonimitzada dels treballadors que actualment presten serveis per 

l’empresa contractista de l’ajuntament, amb indicació de l'antiguitat, jornada, salaris i categoria 

professional. 

Segon.- Publicar aquest acord al Perfil de Contractant, junt amb l’annex, i notificar-lo als licitadors amb 

ampliació del termini de presentació d'ofertes en 7 dies naturals pel cas que, havent-ne presentat, no 

haguessin pogut tenir en compte l’annex de personal. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

11.-INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.- Es dóna compte acte seguit de la petició cursada pels titulars de 

l’empresa Enviàlia en la que se sol·licita autorització per a la col·locació d’un cartell indicador de la 

ubicació de l’esmentada Empresa, que es demana instal·lar al camí de Palau a Mollerussa a l’indret del C. 

Joan Maragall. 

La Junta de govern acorda concedir l’autorització demanada, prèvia la liquidació de les corresponents 

taxes. 
 

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 quinze hores i trenta 

minuts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


