A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del set de febrer 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 assisteix
també el regidor 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 24-1-2014, 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.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en
aquest punt i que, copiada, és la 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. 4/14.- M. Carme Benet Pueyo: Llicència urbanística per repassar la coberta existent per
arreglar filtracions d’aigua, amb el canvi de teules trencades a l’habitatge ubicat al C. Fassina,
núm. 60.
- Núm. 5/14.- Josep M. Espinet Albareda: Llicència urbanística per repassar la coberta existent per
arreglar filtracions d’aigua, amb el canvi de teules trencades, i muntatge d’una bastida per a
realitzar els treballs a l’interior del pati, de l’habitatge ubicat al C. Amadeu Vives, núm. 2.
- Núm. 7/14.- Jaume Mas Roma: Llicència urbanística per pintar la façana, amb el muntatge de
bastida, a l’habitatge ubicat al C. Francesc Boldú, núm. 3.
- Núm. 8/14.- Gas Natural Distribución SDG SA: Llicència urbanística per obrir una rasa per a la
instal·lació d’una canonada per al subministrament de gas a nous clients, al C. Molí, núm. 16.
- Núm. 9/14.- Jordi Clota Martí: Llicència urbanística per repassar la coberta existent per arreglar
filtracions d’aigua, amb el canvi de teules trencades i rejuntat de paret de blocs, a l’habitatge ubicat
al C. Mesquita, núm. 19.
- Núm. 10/14.- Sònia Mateu Camps: Llicència urbanística per a la construcció de mobiliari d’obra
i instal·lació de safareig, al magatzem de la botiga ubicada al C. Ponent, núm. 9 baix-A
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, tot seguit, 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 22.628,25 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 24-01-2014, 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 06-02-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 22.628,25 €, 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.
4.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MANTENIMENT CÀMERES I ALARMES DELS
EDIFICIS MUNICIPALS”.- En aquest punt es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que aquest Ajuntament ha instal·lat diverses càmeres de videovigilància així com també
alarmes en diferents edificis municipals, i
Atès que aquestes càmeres i alarmes necessiten un manteniment, i
Atesa la proposta presentada per l’empresa SIC 24, que és la que ha instal·lat aquells
subministraments, a instància d’aquest Ajuntament, 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 SIC 24 el contracte titulat “MANTENIMENT
CÀMERES I ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS”, per un import de 570,00€/any més
119,70€ en concepte d’IVA, amb un import total de 689,70€, d’acord amb el pressupost ofertat,
mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
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 i se sotmet a votació la proposta que ha quedat aprovada per
unanimitat.
5.- APROVACIÓ PROJECTE ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ D’UN EDIFICI MUNICIPAL
AL PALAU D’ANGLESOLA.- A continuació la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada,
és la següent:
“Atès el Decret 155/2012, de 20 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016, i
Tenint en compte les bases que regulen la convocatòria única per tal de presentar les propostes de
les inversions en obres de competència municipal, i
Atès el projecte d’obra titulat “Projecte adequació i renovació d’un edifici municipal al Palau
d’Anglesola”, redactat pel SSTT municipals, a instància d’aquest Ajuntament,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el projecte bàsic titulat “Projecte adequació i renovació d’un edifici municipal al
Palau d’Anglesola”, d’un import de 47.219,19€, IVA inclòs, als efectes de presentar-lo al
Departament de Governació per a la seva inclusió en l’anualitat 2014 del PUOSC.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP, al Tauler municipal i a la pàgina web de
l’Ajuntament, termini durant el qual els interessats podran examinar-lo i formular les
reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet la proposta presentada a votació i queda aprovada per
unanimitat.
6.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA TITULADA “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL I ADEQUACIÓ D’EQUIPAMENTS”.- A continuació es
procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu:
“Atesa la certificació d’obra núm. 1 presentada per l’empresa Disseny TEA3 SL en relació a
l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i adequació
d’equipaments” inclosa al PUOSC, anualitat 2011, és pel qual proposo a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Projecte bàsic i executiu reforma
pavelló municipal i adequació d’equipaments”, emesa pels directors facultatius, Sr. Ramon Batalla
Roselló i Sr. Jordi Capell d’un import de 48.388,99€.
Segon.- Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, al Departament del PUOSC per
l’abonament de la subvenció corresponent tal i com disposen les bases del Pla esmentat.
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.
7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA TITULADA “RENOVACIÓ DE LA XARXA
DE SANEJAMENT DEL C. ORIENT”.- Acte seguit es procedeix a la lectura de la següent proposta
que, copiada, diu:
“Atès que el contracte d’obres titulat “Renovació de la xarxa de sanejament del C. Orient”,
l’adjudicació del qual, a favor de l’empresa Garrofé SAU es va realitzar mitjançant acord de la
Junta de Govern Local de data 24-1-14, i
Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat en aquest Ajuntament, en data 6-2-14 el Pla de
Seguretat i Salut de les Obres anteriorment esmentades, i
Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut
d’Obres, és favorable, i
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut
en les Obres de Construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i 53.1.u) 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, és pel qual proposo a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa adjudicatària, d’aplicació en
l’execució de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament del C. Orient”.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres perquè, alhora, en faci la
preceptiva comunicació a l’autoritat laboral.

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “FESTA REVIVAL NIGHT 70s, 80s, 90s”- Acte seguit
es procedeix a la lectura de la següent proposta que, copiada, diu:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de la festa “Revival Night, 70s, 80s, 90s”
el dia 8 de febrer de 2014 al pavelló poliesportiu del Palau d’Anglesola com un espectacle públic
de caràcter extraordinari organitzat amb motiu de la Festa Major d’Hivern, i
Tenint en compte els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, es considera un
contracte menor, 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 amb l’empresa Subirós SL:
Servei de vigilància.............1.037,10€ més 217,79€ en concepte d’IVA
Disco Arguson.......................750,00€ més 157,50€ en concepte d’IVA
Lloguer grup electrogen.........516,87€ més 108,54€ en concepte d’IVA
TOTAL Subirós SL:
2.303,97€ més 483,83€ en concepte d’IVA
Contractar amb l’empresa Serveis Sociosanitaris Generals SL el servei d’una ambulància per un
import de 337,50€, exempt d’IVA.
Contractar el Sr. Pablo Osorio com a DJ de la festa per un import de 300,00€ més 63,00€ en
concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació i que importen un total de
2.941,47€ més 546,83€ en concepte d’IVA 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació aquesta proposta que 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 vint
minuts.

