A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts, del dia vint de març de
l’any dos mil quinze, 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: 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. Excusa la seva assistència el Sr. Ramon
Farnell i Barqué. 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 6-3-2015, 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.- 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 27.958,80 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 6-3-2015, 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 19-3-15, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 27.958,80 €, 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
3.- AUTORITZACIÓ TERRASSA EXTERIOR.- A continuació la Sra. Alcaldessa presenta la
proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la instància presentada per la Sra. Sònia Mateu i Camps en nom i representació de Quiosc
Alternatiu, SCP, sol·licitant la renovació de l’autorització per a la instal·lació de dos tamborets,
taula i una paperera, com a punts de servei a l’exterior durant els mesos d’estiu, d’abril a octubre,
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Autoritzar a Quiosc Alternatiu SCP, la instal·lació d’una terrassa al carrer Urgell, núm. 1, baixos,
davant d’aquest establiment, durant els mesos d’estiu, d’abril a octubre, amb les condicions
establertes a l’ordenança.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
4.- PADRÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA - EXERCICI
2015.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que copiada diu el següent:

“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana,
corresponent a l’exercici 2015, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, corresponent a
l’exercici 2015 , amb el següents imports:
IBI Urbana:
Padró total :
410.475,54 €
Padró béns no subjectes:
25.824,62 €
Padró béns exempts:
830,48 €
Bonificacions
618,72 €
Llistes cobratòries:
383.201,72 €
Segon.- L’esmentat Padró es liquidarà en dos terminis, el primer 50% al primer semestre i l’altre
al segon semestre, tots de l’any 2015.
Tercer.-Exposar al públic aquest Padró així com els seus períodes de liquidació, durant el termini
d’un mes a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP als efectes de presentació de
reclamacions. Igualment es publicarà al tauler d’anuncis municipal. Cas que no n’hi haguessin,
aquest acord esdevindrà definitiu.
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.- ADHESIÓ PRÒRROGA DE L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA.- Acte seguit es dóna compte de la següent proposta que, copiada, diu:
“En relació a l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia SAU (exp. 2012/01), i atesos els següents antecedents:
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una
durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris
que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any
P2

174,136

P3

P1

P2

135,304

81,077Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

P3
9,452549

6,301700

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

63,77Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

0,000000
6,476148

0,000000
6,476148

0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)
T.A.
3.1A
6.1

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

Tercer.- En data 21 de març de 2014, aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a la pròrroga de
l’acord marc de subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, des
de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de
2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga,
la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del
PCAP.
FONAMENTS DE DRET

Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- El municipi del Palau d’Anglesola s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de
març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

128,231

104,533
149,737

171,804

P3

P1

P2

P3

71,364 Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

88,478 Sublot 3 (2.1 DHA)
133,442

153,119

Preus (€/kW i any)

Sublot 4 (2.0 A)
68,202 Sublot 5 (2.0DHA)

44,444710
42,043426
42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local.

Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat i, tot seguit, se sotmet aquesta proposta a votació, quedant aprovada
per unanimitat.
6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ D’IBI URBANA – 2014.- En aquest punt es
procedeix a donar lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta i que copiada, és la següent:
“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI Urbana de l’exercici 2014, que inclou el
primer i el segon termini, 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 urbana de l’exercici 2014.
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 per la qual cosa se sotmet, acte seguit, la proposta a votació i
queda aprovada per unanimitat.
7.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES –
2014.- Tot seguit es dóna lectura a la següent proposta que, copiada, diu el següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries de l’exercici 2014, que
inclou el primer i el segon termini, 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
recollida d’escombraries de l’exercici 2014.
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 com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
8.-COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE- 2N
SEMESTRE 2014.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, presenta la proposta que diu el següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili,
corresponent al segon semestre de l’exercici 2014, 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 taxa
pel servei d’aigua potable a domicili corresponents al segon semestre de l’exercici 2014.
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.
9.- 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.

