A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia sis de
maig de l’any dos mil deu, 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: Francesc Revuelta i Hernando, Carme
Tàpies i Llobera, i Francesc Carrillo i Bergua. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en
compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Ramon Farnell i
Barqué i Emili Pastó i Garcia. Actua de 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 22-4-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha
alguna observació o rectificació a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les següents propostes que presenta
l’alcaldia en aquest punt, les quals copiades diuen:
“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.52/2010.- Ramon Miró Mateu: Llicència urbanística per a pavimentar una part del
pati de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 7.
- Núm. 53/2010.- Eloi Palau Ortet: Llicència urbanística per a repassar la paret de la
planta baixa i arranjament del terrat, de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 12.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICO pertinent 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, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la
proposta presentada, que queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta la proposta que, copiada, 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 24.791,76 € presentades en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia
22-04-2010, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 03-05-10, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 24.791,76 €, 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.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda
aprovada per unanimitat.
4.- LLICÈNCIA OBERTURA I 1ª UTILITZACIÓ.- Es procedeix a continuació a donar
lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que en data 15-5-09, l’OGAU ha notificat la resolució del 21-4-09 en la qual s’atorga
l’autorització ambiental a Vda. de Lauro Clariana, S.L, empresa ubicada a les parcel·les 23
i 24 del polígon industrial SAU-3 del Palau d’Anglesola, per les activitats, incloses en
l’Annex I, de magatzem de ferralla fèrrica i no fèrrica, manipulació i fragmentació
d’aquesta ferralla amb instal·lació de cisalla i premsa, descontaminació de vehicles fora
d’us (VFU), centre de transferència d’aparell elèctrics i electrònics, de cables elèctrics en
general i impregnats d’oli, de pneumàtics, bateries i frigorífics fora d’us, cartró, fusta i
plàstic usat, i
Atès que en data 13-10-09 el Sr. Carles Capdevila, en representació de Vda. de Lauro
Clariana, S.L ha presentat un exemplar del Control inicial d’aquest establiment i al mateix
temps sol·licita la llicencia d’obertura i 1a. utilització, i
Tenint en compte que un cop verificada aquesta documentació i efectuades les
comprovacions pertinents, els informes tècnics emesos són favorables, i
Tenint en compte que, en data 22-3-10, des de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
(OGAU) s’ha emès una resolució de control inicial favorable,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització a Viuda de Lauro Clariana, S.L d’un
establiment ubicat a les parcel·les 23 i 24 del polígon industrial SAU-3 del Palau
d’Anglesola, pel desenvolupament de les activitats, incloses en l’Annex I, de magatzem de
ferralla fèrrica i no fèrrica, manipulació i fragmentació d’aquesta ferralla amb instal·lació
de cisalla i premsa, descontaminació de vehicles fora d’us (VFU), centre de transferència
d’aparell elèctrics i electrònics, de cables elèctrics en general i impregnats d’oli, de
pneumàtics, bateries i frigorífics fora d’us, cartró, fusta i plàstic usat.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’obertura i 1a.
utilització de l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació l’anterior proposta
que queda aprovada per unanimitat.
5.- MODIFICACIÓ PADRONS IBI 2009.- A continuació, la Sra. Alcaldessa, procedeix a
donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Ateses les modificacions efectuades als padrons de l’IBI Rústica i BICES, corresponents a
l’exercici 2009, aprovats per acord de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de
data 6-08-2009, en concepte de baixes, i
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar les modificacions dels padrons de l’IBI Rústica i BICES, corresponents a
l’exercici 2009, els quals ascendeixen a:
BAIXES
• BICES..............................................527,96 €
• Rústica .................................................5,35 €
TOTAL BAIXES.... ............................ 533,31 €
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions,
informant-los que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas
que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.
Com que no hi ha cap intervenció, se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada
per unanimitat.
6.- SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE JOVENTUT.- Acte seguit es dóna compte de la
següent proposta que, copiada, diu:
“Se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la Resolució de l’Alcaldia, de data 3 de
maig de 2010, la qual diu el següent:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA.- Atesa la resolució ASC/939/2010, de 23 de març,
per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a projectes
per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens
locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya, per als anys 2010 i 2011 és pel qual
RESOLC:
Primer.- Aprovar en els termes que consten a l’expedient tramitat la realització dels
projectes que seguidament es relacionen:
•
“Projecte Dinamo”
•
“Espai jove”
Segon.- Sol·licitar a la Secretaria General de Joventut la concessió d’una subvenció per
tal d’atendre les despeses que comportarà la realització d’aquells projectes.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari
en relació amb la present resolució.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern en la primera sessió
que se celebri.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmet, tot seguit, a
votació, aquesta proposta que queda aprovada per unanimitat.
7.- SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que copiada a la lletra
diu el següent:

“Atesa la resolució GAP/246/2010, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores de subvencions per a municipis de fins a 5.000 habitants, per a l’adquisició de
vehicles destinats a tasques i serveis municipals, i s’obre convocatòria per a l’any 2010, és
pel qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord:

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques, mitjançant
la plataforma EACAT, la concessió d’una subvenció per a l’adquisició d’un vehicle
escombradora destinat a cobrir el servei de neteja viària al municipi del Palau d’Anglesola.
Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb la present resolució.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat que inicia la Sra. Tàpies demanant celeritat en la
tramitació d’aquesta subvenció, als efectes de la seva valoració en quan a l’ordre de
presentació, i diu també que caldrà mirar molt bé la manera com es demana per obtenir més o
menys puntuació.
La Sra. Alcaldessa li informa que, d’acord amb les bases establertes, l’ordre de presentació no
puntua. Que el Departament, segons la demanda que hi hagi, podrà variar el preu i model de la
màquina i l’empresa concessionària.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ CONTRACTE MANTENIMENT CALDERES
GAS.- Atès que, la regidora Sra. Carme Tàpies, manifesta que ha detectat que el pressupost
presentat pel manteniment de les calderes de gas, de la Casa Roca, només inclou les que hi ha
ubicades a l’edifici de la Casa consistorial, és pel qual, s’acorda, per unanimitat, demanar un
nou pressupost on s’inclogui el manteniment de totes les calderes de gas, marca Roca, dels
diferents edificis municipals i, enretirar aquest punt, fins a una propera sessió en que ja es
disposi d’aquell pressupost.
9.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “CONSTRUCCIÓ BÀSCULA
MUNICIPAL.- La Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que presenta en
aquest punt, si bé, la Sra. Carme Tàpies demana abans, donar lectura a l’escrit que, copiat, diu
el següent:
“

”
El regidor, Sr. Francesc Revuelta, intervé manifestant que no està d’acord en que s’hagin
comès il·legalitats i que, en el cas que així sigui, demana que les detalli i que les demostri.
La Sra. Tàpies, es reafirma en el contingut de l’escrit presentat, insistint en que la Mesa de
contractació no ha fet la proposta a l’òrgan competent per a contractar.
La Sra. Alcaldessa manifesta que el procediment emprat ha estat l’adequat, en el sentit que es
va procedir a l’obertura dels sobres “núm.1: documentació”, havent-se requerit la que hi
mancava; després es va procedir a l’obertura davant de la Mesa de contractació dels sobres
núm. 2, corresponents a les propostes econòmiques, i posteriorment es va sol·licitar als tècnics
corresponents, la valoració de les ofertes d’acord amb les puntuacions que disposava el plec de
clàusules. Que abans d’efectuar aquesta puntuació l’empresa Bàscules Mauri, va presentar el
document explicatiu requerit per la Mesa de contractació en relació a les millores presentades.
Explica, també, que deixant de banda la valoració de les millores i utilitzant només els barems
de puntuació de tipus objectiu, l’empresa Bàscules Mauri ja obté una puntuació molt superior

respecte a les altres dues proposicions presentades. Tot seguit, requereix a la Sra. Tàpies, la
descripció de les il·legalitats a que s’ha referit, per tal de demanar l’emissió del corresponent
informe jurídic.
Intervé novament la Sra. Tàpies donant lectura a l’escrit que copiat, diu el següent:
“Com a membre de la Mesa de contractació no se’m va convocar per emetre el dictamen
per portar-lo a l’òrgan competent de contractació, i a més a l’expedient no hi consta
aquest acord de la Mesa de contractació.”
La Sra. Alcaldessa manifesta que no està disposada a enretirar aquests tres punts d’acord amb
el que ha exposat en la seva intervenció, i, per tant, procedeix a donar lectura de la proposta
que presenta i que, copiada, diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 26-3-2010 va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra titulada “Construcció bàscula municipal”, inclosa en el Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, per procediment negociat sense publicitat i
tramitació urgent.
Durant el termini de presentació de propostes no es va presentar cap proposició, per la qual
cosa aquest Ajuntament va procedir a convidar formalment les empreses que seguidament
es relacionen:
- Plica núm. 1: BÀSCULES MOR SCP
- Plica núm. 2: CASA TERÉS NEW MASTER SL
- Plica núm. 3: BÀSCULES MAURI SCCL
I, tenint en compte el Decret de l’Alcaldia de data 26-4-2010 es va procedir a l’obertura
dels sobres núm. 1 “Documentació administrativa”, fent els requeriments pertinents
referents a la manca de documentació presentada, atenent el que disposava el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, resultant admeses les tres pliques presentades, ja que
reunien les condicions d’admissibilitat i execució, i que són les següents:
- Plica núm. 1: BÀSCULES MOR SCP
- Plica núm. 2: CASA TERÉS NEW MASTER SL
- Plica núm. 3: BÀSCULES MAURI SCCL
Així mateix, en data 28 d’abril de 2010, es va reunir la Mesa de Contractació, per a
procedir, en acte públic, a l’obertura dels sobres núm. 2: “Proposició econòmica i
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris
d’adjudicació del Contracte de l’obra titulada: “Construcció bàscula municipal” d’acord
amb el previst al Plec de Clàusules Administratives.
I, atesos els informes emesos pels tècnics municipals, els quals consten a l’expedient, i,
D’acord amb el que disposen els arts. 5, 6, 96 i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, respecte els contractes d’obra per procediment negociat
sense publicitat per tramitació urgent, i,
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada pel Ple de l’Ajuntament mitjançant acord de data 17 de setembre de
2008,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte per l'execució de l’obra “Construcció
bàscula municipal”, a l’empresa BÀSCULES MAURI SCCL pel preu de 53.900,00 euros,
IVA exclòs, atès que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu
conjunt, tenint en compte els criteris establerts als plecs de clàusules administratives
particulars que regeixen la present contractació.
Aquestes obres hauran de portar-se a terme d’acord a l’establert al projecte i al Plec de
clàusules administratives particulars aprovats, i la seva oferta.

Segon.- Notificar el present acord d’adjudicació provisional a l’adjudicatari i a la resta de
licitadors que han participat en aquesta licitació, així com publicar-lo al diari oficial
corresponent i al perfil del contractant.
Tercer.- Nomenar Director de l’obra l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
Sr. Xavier Gelonch i Pifarré.
Quart.- Nomenar Coordinador de seguretat i salut de l’obra als efectes previstos al Reial
Decret 1627/1997, l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el Sr. Jordi
Capell i Mateus.
Cinquè.- Requerir a l’empresa proposada com adjudicatària per tal que aporti la
documentació indicada a l’article 135.4 de la Llei 30/2007 i dipositi la garantia definitiva
equivalent al 5% del preu d’adjudicació.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Tàpies intervé per a donar lectura al següent escrit:
“Tal com hem dit, demanem d’enretirar aquests punts per tal que se segueixi el
procediment legal.”
Sense més intervencions la Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta presentada, la qual
queda aprovada per dos vots a favor, dels regidors del grup CIU, i dos vots en contra, dels
regidors del grup AUP, i per tant amb el vot de qualitat de la Sra. Alcaldessa.
10.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “REURBANITZACIÓ I MILLORA DE
L’ENTORN CRUÏLLA AV. SANT ROC I C. URGELL”.- La Sra. Alcaldessa procedeix a
donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 26-3-2010 va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra titulada “titulada “Reurbanització i millora de l’entorn de la cruïlla
Av. Sant Roc i C. Urgell”, inclosa en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local, per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.
Durant el termini de presentació de propostes, es van presentar un total de 2 empreses i que
són:
- Plica núm. 1: MIQUEL FARNELL CASANOVES
- Plica núm. 2: CONSTRUCCIONES VERA RAEZ SL
I, tenint en compte el Decret de l’Alcaldia de data 12-4-2010 es va procedir a l’obertura
dels sobres núm. 1 “Documentació administrativa”, fent els requeriments pertinents
referents a la manca de documentació presentada, atenent el que disposava el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, resultant exclosa la proposició presentada per
Miquel Farnell Casanoves al no presentar la documentació requerida i admesa la proposició
presentada per CONSTRUCCIONES VERA RAEZ SL ja que reunia les condicions
d’admissibilitat i execució.
Així mateix, en data 16 d’abril de 2010, es va reunir la Mesa de Contractació, per a
procedir, en acte públic, a l’obertura dels sobres núm. 2: “Proposició econòmica i
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris
d’adjudicació del Contracte de l’obra titulada: titulada “Reurbanització i millora de l’entorn
de la cruïlla Av. Sant Roc i C. Urgell” d’acord amb el previst al Plec de Clàusules
Administratives, comprovant-se que, la proposta econòmica no s’ajustava al Plec de
clàusules aprovat, per la qual cosa, s’acordà continuar el tràmit de l’expedient d’acord amb
el procediment negociat emprat.
Posteriorment, en data 30-4-2010, la Mesa de Contractació es va tornar a reunir per tal de
valorar la documentació presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES VERA RAEZ SL,
seguint els tràmits del procediment negociat.
I, atesos els informes emesos pels tècnics municipals, els quals conten a l’expedient, i,

D’acord amb el que disposen els arts. 5, 6, 96 i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, respecte els contractes d’obra per procediment negociat
sense publicitat i per tramitació urgent, i,
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada pel Ple de l’Ajuntament, mitjançant acord de data 17 de setembre de
2008,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte per l'execució de l’obra titulada
“Reurbanització i millora de l’entorn de la cruïlla Av. Sant Roc i C. Urgell”, a l’empresa
CONSTRUCCIONS VERA RAEZ SL pel preu de 25.645,43 euros, IVA exclòs.
Aquestes obres hauran de portar-se a terme d’acord amb l’establert al projecte i al Plec de
clàusules administratives particulars aprovats, i la seva oferta.
Segon.- Notificar el present acord d’adjudicació provisional a l’adjudicatari i a la resta de
licitadors que han participat en aquesta licitació, així com publicar-lo al diari oficial
corresponent i al perfil del contractant.
Tercer.- Nomenar Director de l’obra l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
Sr. Xavier Gelonch i Pifarré.
Quart.- Nomenar Coordinador de seguretat i salut de l’obra als efectes previstos al Reial
Decret 1627/1997, l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el Sr. Jordi
Capell i Mateus.
Cinquè.- Requerir a l’empresa proposada com adjudicatària per tal que aporti la
documentació indicada a l’article 135.4 de la Llei 30/2007 i dipositi la garantia definitiva
equivalent al 5% del preu d’adjudicació.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació
l’anterior proposta, la qual queda aprovada per dos vots a favor, dels regidors del grup CIU, i
dos vots en contra, dels regidors del grup AUP, i per tant amb el vot de qualitat de la Sra.
Alcaldessa.
11.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRA “CONSTRUCCIÓ MAGATZEM
MUNICIPAL”.- Es procedeix a continuació donar lectura a la proposta que, copiada, diu el
següent:
“Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 26-3-2010 va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra titulada “Construcció magatzem municipal”, inclosa en el Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, per procediment negociat sense publicitat
i tramitació urgent.
Durant el termini de presentació de propostes, es van presentar un total de 2 empreses i que
són:
- Plica núm. 1: CONSTRUCCIONES LUMBIERRES SL
- Plica núm. 2: CONSTRUCCIONES VERA RAEZ SL
I, tenint en compte el Decret de l’Alcaldia de data 12-4-2010 es va procedir a l’obertura
dels sobres núm. 1 “Documentació administrativa”, fent els requeriments pertinents
referents a la manca de documentació presentada, atenent el que disposava el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, resultant admeses les 2 pliques presentades, ja que
reunien les condicions d’admissibilitat i execució:
- Plica núm. 1: CONSTRUCCIONES LUMBIERRES SL
- Plica núm. 2: CONSTRUCCIONES VERA RAEZ SL
Així mateix, en data 16 d’abril de 2010, es va reunir la Mesa de Contractació, per a
procedir, en acte públic, a l’obertura dels sobres núm. 2: “Proposició econòmica i
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris

d’adjudicació del Contracte de l’obra titulada: “Construcció magatzem municipal” d’acord
amb el previst al Plec de Clàusules Administratives.
I, atesos els informes emesos pels tècnics municipals, els quals conten a l’expedient, i,
D’acord amb el que disposen els arts. 5, 6, 96 i 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, respecte els contractes d’obra per procediment negociat
sense publicitat per tramitació urgent, i,
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
delegació efectuada pel Ple de l’Ajuntament mitjançant acord de data 17 de setembre de
2008,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte per l'execució de l’obra “Construcció
magatzem municipal”, a l’empresa CONSTRUCCIONES LUMBIERRES SL pel preu de
109.338,55 euros, IVA exclòs, atès que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa en el seu conjunt, tenint en compte els criteris establerts als plecs de clàusules
administratives particulars que regeixen la present contractació.
Aquestes obres hauran de portar-se a terme d’acord a l’establert al projecte i al Plec de
clàusules administratives particulars aprovats, i la seva oferta.
Segon.- Notificar el present acord d’adjudicació provisional a l’adjudicatari i a la resta de
licitadors que han participat en aquesta licitació, així com publicar-lo al diari oficial
corresponent i al perfil del contractant.
Tercer.- Nomenar Director de l’obra l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
Sr. Xavier Gelonch i Pifarré.
Quart.- Nomenar Coordinador de seguretat i salut de l’obra als efectes previstos al Reial
Decret 1627/1997, l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el Sr. Jordi
Capell i Mateus.
Cinquè.- Requerir a l’empresa proposada com adjudicatària per tal que aporti la
documentació indicada a l’article 135.4 de la Llei 30/2007 i dipositi la garantia definitiva
equivalent al 5% del preu d’adjudicació.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat amb l’escrit de la Sra. Tàpies que, copiat, diu el següent:
“El nostre vot, no és per les obres, és per la proposta d’adjudicació provisional, doncs
l’únic que demanem és que es faci el seu procediment tal com marca la llei.”
La Sra. Alcaldessa es reafirma en què el procediment s’ajusta a la legalitat, i, tot seguit, sotmet
a votació la proposta presentada, que queda aprovada per dos vots a favor, dels regidors del
grup CIU, i dos vots en contra, dels regidors del grup AUP, i per tant amb el vot de qualitat de
la Sra. Alcaldessa.
12.- RÈGIM INTERN.- a) Nens sahrauís.- La Sra. Alcaldessa informa, acte seguit, de la
sol·licitud presentada per l’Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent, en la qual
es demana una ajuda per un viatge per nens sahrauís, d’un import de 650 E, dins del projecte
“Vacances en pau 2010”, acordant-se, per unanimitat, concedir l’ajuda demanada.
b) American Car Club de Catalunya: A continuació la Sra. Alcaldessa informa de la petició
tramesa pel Sr. Jordi Alsina en nom i representació d’American Car Club de Catalunya, en la
que sol·licita autorització per a la realització d’una concentració de vehicles d’origen americà,
el proper dia 9 de maig, al polígon industrial del Palau d’Anglesola.
La Junta de govern acorda, per unanimitat, concedir l’autorització demanada, prèvia presentació
de la documentació que sigui pertinent.

13.- PRECS I PREGUNTES.- a) S’inicia aquest punt amb la intervenció de la regidora, Sra.
Carme Tàpies, que dóna lectura al següent escrit:
“

”
La Sra. Alcaldessa respon que demà li lliurarà l’expedient sol·licitat, però que, al tractar-se
d’un expedient de l’àrea d’urbanisme, li agradaria que justifiqués el motiu de la consulta.
La Sra. Tàpies respon que en l’expedient hi ha temes que afecten a governació, com per
exemple, les voreres malmeses.
Segueixen diversos retrets i discussions.
b) Segueix la intervenció de la Sra. Tàpies, ara amb la lectura del següent escrit:
“

”
Intervé la Sra. Alcaldessa i diu que, aprofitant l’exposat per la Sra. Tàpies, procedeix a donar
lectura a l’escrit que copiat, diu el següent:
“Tenint present la intervenció b) de la Sra. Carme Tàpies en el punt núm. 9 de la Junta de
govern, de 22-04-2010, en referència a com es feien els pagaments a l’Ajuntament, vaig
demanar a la Sra. secretària que em facilités un llistat de les factures pendents de pagament
a data 22 d’abril de 2010, especificant la data de la factura, la data en què aquesta factura
va arribar a l’Ajuntament i la data en què va ser aprovada en Junta de govern.
D’aquesta relació es desprenen els resultats següents: D’un total de 32 factures per pagar:
- Tres van ser aprovades el 25 de febrer de 2010 i el seu pagament està pendent per
motius justificats.
- Una està aprovada l’11 de març de 2010 i el seu pagament està pendent per motius
justificats.
- Quinze factures estan aprovades en la Junta de govern de 26 de maig de 2010.
- Tretze factures són de la Junta del 8 d’abril de 2010.
Només hi ha hagut una factura que s’ha pagat abans que la resta i ha estat perquè feia
referència a un projecte que vostè va encomanar fa més d’un any i pel qual la persona
contractada encara no havia cobrat res.
A més, a hores d’ara, bastants factures de la Junta de govern del dia 26 de març, ja han
estat abonades (som 6 de maig).
Per tant, crec que, en aquest Ajuntament tothom cobra en igualtat de condicions i ningú surt
perjudicat i amb la relació mencionada queda clara la transparència a l’hora de cobrar.
És més, un ajuntament on les factures més antigues són majoritàriament, d’un mes
aproximadament, és un ajuntament del qual es pot presumir en lloc de criticar.

Per un altre cantó he consultat l’article 186 del DL 2/2004, per comprovar quina era la seva
responsabilitat en els pagaments i aquest article diu el següent:
“Art. 186. Ordenación de pagos.
1.Competen al presidente de la entidad local las funciones de ordenación de pagos.
2.El Pleno de la entidad local, a propuesta del presidentes, podrà crear una unidad de
ordenación de pagos que, bajo la superior autoridad de éste, ejerza la s funciones
administrativas de la ordenación de pagos.
3.El Pleno de la entidades locales de más de 500.000 habitantes de derecho, a propuesta
del presidente, podrá asimismo crear una unidad central de tesorería que, bajo la superior
autoridad de éste, ejerza las funciones de la ordenación de pagos.
4.La ordenación de pagos en los organismos autónomos la ejercerá el órgano de estos
que, por estatutos, la tenga atribuida.”
En conseqüència, dedueixo que és competència meva ordenar els pagaments en aquest
consistori, ja que no es donen cap dels supòsits que recull l’article 186.2, 186.3, i 186.4
Per tant, els pagaments es faran en la forma que cregui més convenient i tenint present la
quantitat de factures que hi ha per pagar i la data en què han estat aprovades, crec que la
forma en què es fa és la correcta.”
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues
hores i quaranta-cinc minuts.
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.

