A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia u d’agost 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
assisteixen també els regidors Joan Salvia i Fontanet i 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 18-7-2014, 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.- Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa
i que, copiada, diu el 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. 17/14.- Maria Masana Mestres: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per
connectar el clavegueram, dues connexions, a escomeses existents, a la finca ubicada a l’Av. Verge
de Montserrat, 27.
- Núm. 60/14.- Aleix Camps Felip: Llicència urbanística per a la substitució de la banyera per un
plat de dutxa al bany existent, en l’habitatge ubicat al C. Cervantes, 31 1r.
- Núm. 62/14.- M. Teresa Jovells Costafreda: Llicència urbanística per canviar la porta d’accés de
la zona del garatge de l’edifici sense modificació de l’obertura d’obra, en l’habitatge ubicat al C.
Goya, 8.
- Núm. 63/14.- Building Center SAU: Llicència urbanística per a l’arranjament a l’entorn dels
habitatges per a retirar restes d’obra i protegir amb mur l’accés soterrat dels aparcaments, dels
habitatges ubicats a l’Av. Miquel Martí i Pol, 27
- Núm. 64/14.- Montse Pou Domenjó: Llicència urbanística per realitzar un paviment de formigó en
la zona del magatzem ubicat al C. Canigó, 29.
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.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació aquesta proposta, i queda aprovada per
unanimitat.
3.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que
diu el següent:
“Atesa la documentació presentada per Certiplant SL, sol·licitant llicència per una activitat
agroindustrial dedicada a la producció de plançons d’arbres per al cultiu, biomassa energètica i

planta de trituració, situada al polígon núm. 1, parcel·les núm. 17 i 18 del terme municipal del Palau
d’Anglesola, i
Atès que, d’acord amb els annexos de la Llei 20/09 de prevenció i control ambiental de les
activitats i l’escrit de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental de data 23/09/2011, l’activitat
esmentada es troba classificada amb el codi 8.7 “Serradura i especejament de la fusta i del suro”,
inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, s’ha
emès en data 16-06-2014 i pel tècnic municipal, informe favorable a l’atorgament de la llicència i
inici de l’activitat projectada,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir llicència municipal a Certiplant SL pel desenvolupament de l’activitat inclosa
en l’Annex III i règim de comunicació, corresponent a la producció de plançons d’arbres per al
cultiu, biomassa energètica i planta de trituració, situada al polígon núm. 1, parcel·les núm. 17 i 18
del terme municipal del Palau d’Anglesola.
Segon.- Fer constar que l’acord adoptat al punt anterior exclou la instal·lació de cogeneració i
l’assecat de biomassa.
Tercer.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització per l’activitat de producció de plançons
d’arbres per al cultiu, biomassa energètica i planta de trituració, situada al polígon núm. 1,
parcel·les núm. 17 i 18 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
Quart.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
de l’activitat esmentada.
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els interessats en l’expedient.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
4.- 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 import 66.419,90 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-07-2014, 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 31-07-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 66.419,90 €, 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.
5.CONTRACTACIÓ
I
ADJUDICACIÓ
“INSTAL·LACIÓ
COMPTADORS
TELELECTURA, 1ª FASE”.- Es procedeix a continuació a donar lectura a la proposta que presenta
la Sra. Alcaldessa en aquest punt, que és la següent:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha tramitat l’expedient de contractació per
implantar una prova pilot de comptadors d’aigua basats en un sistema de telelectura, i
Atès que un cop acabada la prova pilot, els comptadors d’aigua existents s’aniran substituint, de
manera progressiva, i

Atès que per tal de poder dur a terme la substitució és necessari que un tècnic especialista
procedeixi a la instal·lació dels nous comptadors, i
Tenint en compte que aquesta instal·lació es realitzarà en diverses fases i que en aquest exercici
només s’instal·laran cent comptadors, que són els corresponents a la prova pilot, i
Tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, en relació al cost
unitari de substitució dels comptadors existents pels comptadors nous amb sistema de telelectura, i
Atès que per raó de la quantia global del servei pot formalitzar-se aquest contracte mitjançant un
contracte menor, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 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 i adjudicar a l’empresa Antoni Colom Dalmau el contracte titulat “Instal·lació
comptadors telelectura, 1a Fase” per un import de 950,00€, més 199,50€, en concepte d’IVA, amb
un import total de 1.149,50€, d’acord amb el pressupost ofertat.
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 la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ CONTRACTE TITULAT “PROJECTE
ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ D’UN EDIFICI MUNICIPAL AL PALAU D’ANGLESOLA”.A continuació es dóna compte de la proposta següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 7-2-14 va aprovar
inicialment el projecte d’obra titulat: “Projecte adequació i renovació d’un edifici municipal al
Palau d’Anglesola”, amb un pressupost d’execució per contracte de 39.024,12€ més 8.195,07€ en
concepte d’IVA, i
Atès que l’esmentat projecte va quedar aprovat definitivament al no presentar-se cap al·legació, i
Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari executar les obres d’adequació i
millora de l’escola ubicada a la Pl. Generalitat, en el sentit que cal adaptar l’edifici esmentat a la
normativa d’accessibilitat, i per tant, aquest Ajuntament considera prioritària l’execució d’aquella
obra, i
Atès que aquesta obra cal executar-la durant les vacances escolars a fi i efectes de no entorpir el
desenvolupament habitual de l’escola, és pel qual es tramitarà amb caràcter d’urgència, i,
Atesos els pressupostos presentats a instància d’aquest Ajuntament, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
De conformitat amb allò que disposa el RDL 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 i adjudicar a l’empresa Domènech Serrallers, SL el contracte de l’obra
titulada “Projecte adequació i renovació d’un edifici municipal al Palau d’Anglesola”, d’acord
amb el pressupost presentat, mitjançant un contracte menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 44.970,65 euros, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
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.

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “FESTA MAJOR ESTIU-2014”.- Es procedeix a
continuació a donar lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, que és la
següent:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per a la celebració
de la” Festa Major d’estiu 2014”, a celebrar a finals del mes d’agost, 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 la celebració de la “Festa major d’estiu 2014”, amb les empreses i/o artistes
que es relacionen i amb les actuacions que també s’indiquen:
a) SUBIRÓS SL els següents artistes i serveis:
CONTRACTE
COBLA CIUTAT DE CERVERA
ORQUESTRA VENUS
HOTEL COCHAMBRE
LA TERRASSETA DE PREIXENS
ORQUESTRA ATALAIA SL
QUINTET MONTSE&JOE TRANSFER
TRAK&TRAK
LA SAL DELS MARS
GRUP DE DIABLES DE L’ESPLUGA
PARC ADRENALINA
SERVEI DE VIGILÀNCIA 29-8-14
LLOGUER ESCENARI
SERVEIS LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS
TOTAL

IMPORT
700 €
5.600 €
8.000 €
2.000 €
7.000 €
2.800 €
650€
750€
1.900 €
1.575 €
635,20€
1.440 €
1.397,46 €
34.447,66€

IVA
147,00 €
1.176 €
1.680 €
420 €
1.470 €
588 €
136,50 €
157,50 €
399 €
330,75 €
133,39€
302,40 €
293,47 €
7.234,01€

TOTAL
847 €
6.776 €
9.680 €
2.420 €
8.470 €
3.388 €
786,50 €
907,50 €
2.299 €
1.905,75 €
768,59€
1.742,40 €
1.690,93 €
41.681,67€

b) Narcís Dalmau Tomàs, sessió de DJ el dia 29-08-2014 per un import de 150€ més 31,50€ en
concepte d’IVA, amb un import total de 181,50€.
c) Serveis Sociosanitaris Generals SL, serveis preventius (ambulància SVB amb tècnic conductor
i tècnic ajudant)
ACTE
Espectacle pirotècnic
Concerts Festa major (dia 29-8-14)
Motocross
TOTAL

IMPORT (exempt d’IVA)
95€
270€
95€
460€

L’import total de la contractació d’artistes i serveis per a la Festa major d’estiu 2014 ascendeix a
un total de 42.323,17€.
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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat.
8.- ENCÀRREC REDACCIÓ PAU ESPECTACLE DE FOC”.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa,
dóna lectura a la proposta que diu el següent:

“Atès el que disposa el Decret 82/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i
Atès que l’Ajuntament té l’obligatorietat d’elaborar Plans d’Autoprotecció, per a determinades
instal·lacions municipals, que prevegin les emergències que es puguin produir com a conseqüència
de la seva activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc de catàstrofes i de
calamitats públiques que els puguin afectar, i
Atès que durant la propera Festa Major d’estiu està programat un espectacle de pirotècnia a l’aire
lliure, concretament en l’indret del C. dels Bassots, que requereix l’elaboració d’un Pla
d’Autoprotecció, i
Atès que els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell han ofert la possibilitat
d’elaborar l’esmentat Pla que afecta a la zona on s’ha de desenvolupar l’acte i amb el que ha de
comptar l’Ajuntament , és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Encarregar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell l’elaboració d’un
Pla d’Autoprotecció que reguli les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures
d’autoprotecció que afecten la realització d’espectacles de foc i pirotècnia en l’indret del C. dels
Bassots.
Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 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 la proposta
presentada que queda aprovada per unanimitat.
9.- CONTRACTACIÓ ADEQUACIÓ ENLLUMENAT SAU-3.- A continuació es procedeix a
donar lectura a la proposta que ara es presenta i que diu:
“Atès el projecte d’obra titulat “Projecte d’adequació de l’enllumenat públic del municipi del
Palau d’Anglesola. Fase 1.- SAU-3”, redactat per Enginyeria Inalba SL, amb un pressupost de
116.194,59€, IVA inclòs, aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25-2-13, i inclosa
al PUOSC-2014-2017, concretament dins de la línea de subvencions per a despeses de reparació,
manteniment i conservació, i
Atès el Decret 104/2014, de 22 de juliol pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb
les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC i es decreten les aportacions en concepte de despeses de
reparació, manteniment i conservació que corresponen, entre altres, al nostre municipi, i
Tenint en compte que l’adequació de la instal·lació elèctrica que consta al projecte està distribuïda
en quatre quadres i que l’Ajuntament considera la necessitat de realitzar en aquest exercici
l’execució del quadre núm. 4 del projecte redactat, amb un pressupost de l’esmentat quadre de
7.526,47€, més 1.508,56€ en concepte d’IVA , i
Atesos els informes emesos pels SSTT municipals i per secretaria-intervenció, els quals consten a
l’expedient, 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, i
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de
regir l’adjudicació del contracte, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir l’actuació titulada “Projecte
d’adequació de l’enllumenat públic del municipi del Palau d’Anglesola. Fase 1.- SAU-3”, i
concretament, la que es refereix al quadre núm. 4 del projecte aprovat, per import de total de
7.526,47€, més 1.508,56€ en concepte d’IVA
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació.
Tercer.- Optar pel procediment negociat per a l’adjudicació del contracte.
Quart.- Que se sotmeti a la consideració de l’òrgan corresponent per a la seva resolució.
Cinquè.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.
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.
10.- 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
quinze minuts.

