
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia setze de desembre 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 1-

12-2016, 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 la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i 

que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es relacionen,  

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. 97/16.-  Isidre Pastó Farré: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de fals sostre amb 

plaques, a l’immoble ubicat a l’Av. Verge de Montserrat, núms. 18-20. 

Núm. 99/16.- Col·lectivitat de Regants núm. 11: Llicència urbanística per realitzar un pou d’aigua 

subterrània per subministrar el reg de suport a la zona del Pouet i de l’Escarabat, dins del terme 

municipal del Palau d’Anglesola. 

Segon.- Notificar aquest acord als l’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.” 

 

No hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada 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 22.324,83 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 01-12-2016, 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 16-12-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 22.324,83 €, 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.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE TITULAT “SERVEIS INTEGRALS 

DE COMUNICACIÓ”- EXERCICI 2017.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que, copiada, és la 

següent: 

 

“Atès que  aquest Ajuntament té contractat un servei extern de comunicació que transmet de manera 

transparent i eficaç la informació de les actuacions i iniciatives diverses que es desenvolupen des de 

l’Ajuntament i així es mantenen informats, principalment, els veïns de la població, i 

Atès que el contracte d’aquest servei finalitza el proper 31-12-16, i atès que l’Ajuntament vol donar 

continuïtat al contracte de serveis esmentat, i 

Atesa la proposta presentada a sol·licitud d’aquest Ajuntament, per la Sra. Mireia Pomar Natal, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de 

conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a la Sra. Mireia Pomar Natal, el contracte de serveis titulat “Serveis 

integrals de comunicació”,  d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor de serveis, 

per raó de la quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 1.200 euros/any, més 252,00€ en concepte d’IVA. 

La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2017. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost de 2017. 

Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- CONTRACTACIO I ADJUDICACIÓ DEL SERVEI TITULAT “MANTENIMENT CÀMERES 

I ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS”- EXERCICI 2017.- Acte seguit es dóna lectura a la 

proposta que, copiada, és la següent:  

 

“Atès que aquest Ajuntament va instal·lar diverses càmeres de videovigilància així com també alarmes 

en diferents edificis municipals, i 

Atès que aquestes càmeres i alarmes necessiten un manteniment, i tenint en compte que aquest servei 

l’ha estat desenvolupant de manera satisfactòria l’empresa SIC 24, que és la que va instal·lar aquells 

subministraments, i 

Atès que aquest contracte de serveis està a punt de finalitzar i que l’Ajuntament considera oportú i 

necessari donar-li continuïtat, i 

Atesa la proposta econòmica presentada per l’empresa SIC 24, i 

Tenint en compte que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, 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 SIC 24 el contracte titulat “Manteniment càmeres i alarmes 

dels edificis municipals”, per un import de 540 €/any més l’IVA corresponent, d’acord amb el 

pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. Aquest contracte serà vigent 

durant l’any 2017. 

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost de 2017. 

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 l’obertura del debat i no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta 

proposta i queda aprovada per unanimitat. 

 



6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL SERVEI “MANTENIMENT ASCENSORS 

EDIFICIS MUNICIPALS”- EXERCICI 2017.- A continuació es dóna lectura a la proposta que presenta 

la Sra. Alcaldessa i que, copiada, és la següent:  

 

“Atès que  aquest Ajuntament té contractat el servei de manteniment dels ascensors de la Casa de la Vila 

i del Local Sociocultural, i 

Atès que el contracte d’aquest manteniment finalitza el proper 31-12-16, i 

Atès que cal donar continuïtat al contracte de manteniment dels esmentats ascensors, i   

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de 

conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Marvi Ascensores SL, el contracte de serveis titulat 

“Manteniment ascensors edificis municipals”, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte 

menor de serveis, per raó de la quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 2088 euros, més l’IVA corresponent. 

Aquest contracte inclou el manteniment ordinari així com també les reparacions que siguin necessàries. 

La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2017. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost de 2017. 

Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats 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 pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL SERVEI TITULAT “CONTROL ANALÍTIC 

D’AIGÜES DEPURADORA SAU-3”- EXERCICI 2017.- Es procedeix a continuació a donar compte de 

la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una 

empresa que realitzi el servei de control analític de les aigües abocades per la depuradora ubicada al 

polígon industrial SAU-3, així com també la determinació dels índex biològics en la llera final 

d’abocament al Riu Corb, i 

Atesa la proposta presentada per l’empresa Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, a sol·licitud 

d’aquest Ajuntament,  pel que fa al contracte per a la prestació del servei de control analític de les aigües 

que aboca l’esmentada depuradora, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, 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 Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, el contracte 

titulat “Control analític aigües depuradora SAU-3”, per un import de 2.027,46 €/any, més 425,77€ en 

concepte d’IVA d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. 

La vigència del contracte serà d’un any, comptador a partir de l’1-1-17. 

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost de 2017. 

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.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL SERVEI TITULAT “MANTENIMENT 

PREVENTIU ESTACIÓ DEPURADORA SAU-3”- EXERCICI 2017.- La Sra. Alcaldessa dóna lectura 

a continuació a la següent proposta: 

 



“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una 

empresa que realitzi el manteniment preventiu de l’estació depuradora ubicada al polígon industrial 

SAU-3, i 

Atès que  aquest Ajuntament té contractat l’esmentat servei i que aquell contracte finalitza el proper 31-

12-16, i 

Atès que cal donar continuïtat al contracte de manteniment de l’estació depuradora ubicada al polígon 

industrial SAU-3, i   

Atesa la proposta presentada per l’empresa Aquatreat XXI, SL, a sol·licitud d’aquest Ajuntament pel 

que fa al contracte de manteniment de l’esmentada depuradora, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, 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 Aquatreat XXI, SL el contracte titulat “Manteniment 

preventiu estació depuradora SAU-3”, per un import de 968,20€/any, més l’IVA corresponent, d’acord 

amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. 

La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2017. 

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost de 2017. 

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 l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL SERVEI TITULAT “COL·LABORACIÓ I 

ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA-ANUALITAT 2017”.- Acte 

seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en les actuacions auxiliars, 

preparatòries i complementàries, en concepte de gestió i col·laboració en el cobrament en via de 

constrenyiment de rebuts impagats de padró així com de determinades liquidacions d’ingrés directe. 

Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat d’acord amb categoria 27 de l’Annex II. 

Altres serveis. 

De conformitat amb el que determina l’article 88 del TRLCSP, per tal d’establir el valor estimat de 

contracte als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat de la contractació del 

servei s’ha tingut en compte l’import de les liquidacions efectuades en anys anteriors per l’empresa que 

venia desenvolupant aquest servei, i  essent la seva quantia inferior a 18.000€ i en conseqüència i, de 

conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se 

menor, i 

Atès que l’empresa Gestimpost, SL és una empresa especialitzada en la realització de tasques 

d’assistència en l’exercici de la funció recaptatòria, i acredita disposar de la capacitat d’obrar i de 

l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte, i 

Vist que l’art. 110.2 del TRLCSP estableix que l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat 

fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que la 

seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici següent. 

 

En virtut del que s’ha exposat, a la vista dels informes lliurats al respecte, es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-  Contractar i adjudicar el contracte menor de serveis titulat “Servei de col·laboració i 

assistència en la gestió de la recaptació executiva - anualitat 2017, a favor de Gestimpost, SL en els 

termes  que es descriuen seguidament i d’acord amb la memòria referent a la gestió tributària i de 

recaptació: 



El contractista percebrà, per la  prestació dels serveis de col·laboració i assistència en la gestió de la 

recaptació en el cobrament en via de constrenyiment de rebuts impagats de padró així com de 

determinades liquidacions d’ingrés directe, el 15% sobre l’import recaptat en via executiva. 

· Duració del contracte: 01.01.2017 al 31.12.2017 

· El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa. 

· El contracte no és susceptible de revisió de preus. 

Segon.- Conforme estableix l’art. 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i suficient per a 

finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari 2017. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes oportuns. 

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

 

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

unanimitat. 

 

10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE TITULAT “PRESTACIÓ DE 

SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA JURÍDICA”- EXERCICI 2017.- Es dóna lectura en 

aquest punt a la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que  aquest Ajuntament té contractat el servei d’un gabinet d’advocats especialitzat en 

l’assessorament jurídic i de consultoria, complert i solvent en totes les àrees d’actuació que es puguin 

necessitar, no tan sols en l’àmbit estrictament administratiu sinó en qualsevol altra branca del dret, des 

de la defensa en l’àmbit penal fins a la creació, manteniment i dissolució d’empreses municipals, i, 

Atès que el contracte d’aquest servei finalitza el proper 31-12-16, i 

Atès que cal donar continuïtat al contracte de serveis esmentat, i   

Atesa la proposta presentada pel Despatx Simeó Miquel Advocats Associats a sol·licitud d’aquest 

Ajuntament,  pel que fa a la realització del servei “Prestació serveis de consultoria i assistència jurídica”, 

i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, 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 Simeó Miquel Advocats Associats el contracte titulat 

“Prestació serveis de consultoria i assistència jurídica”, d’acord amb la seva proposta presentada, 

mitjançant un contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 

Aquest contracte tindrà una durada d’un any i entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2017. 

Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost de 2017. 

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.” 

 

Declarada l’obertura del debat no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda 

aprovada per unanimitat. 

 

11.- 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. 

 

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.  

 


