A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les
catorze hores i cinc minuts del dia vint-i-quatre d’abril de l’any dos mil dinou, i tal com
va anunciar-se en les convocatòries realitzades, 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,
Amb la presència dels següents regidors:
Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde.
Sr. Carles Esquerda i Serrano.
Sr. Jaume Timoneda i Nabau.
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del
ROF, hi assisteix també la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem i el regidor Joan
Baptista Pou i López.
Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe.
CONVOCATÒRIA
1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Aprovació de factures
3.- Tributs
3.1.- Padró del primer termini de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili
4.- Llicències d’obres
5.- Contractació pública
5.1.- Adjudicació obres Plaça 1 d’octubre per procediment negociat
5.2.- Sol·licitud d’extingir el contracte de concessió del servei de bar al pavelló
5.3.- Aprovació d’inici de licitació del contracte de concessió del servei de bar al
pavelló
6.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del
dia, que és el següent:
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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’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 05 d’abril de 2019, es dóna per
llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer. No n’hi ha cap.
Es procedeix a la votació de l’aprovació de l'acta de la sessió anterior que queda
aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació
emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 34.327,64 € presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 05-04-2019, 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 24-04-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 34.327,64 €, 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.”
La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.- TRIBUTS
3.1.- Padró del primer termini de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Atès que s’ha confeccionat el Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili,
que inclou el consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua,
corresponent al primer termini de l’exercici de 2019, 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 la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que
inclou el consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent
al primer termini de l’exercici de 2019, el qual importa les següents quantitats:
- Total quota manteniment:
- Total Iva quota manteniment (21%):
- Total Consum d’aigua:
- Total Iva consum d’aigua (10%):
- Total import Cànon:
- Total IVA a càrrec del Cànon (10%):
- Total Padró:

12.161,68 €
2.551,58 €
12.450,39 €
1.245,38 €
40.913,65 €
4.093,21 €
73.415,89 €

Segon.- EXPOSAR l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic
durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis municipals a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin,
aquest acord esdevindrà definitiu.”
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.- LLICÈNCIES D’OBRES
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Relació de llicències sol·licitades:
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.
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Relació de llicències sol•licitades:
25/2019: Veternat Mollerussa, SL: Adequació d’accés a la vorera.
26/2019: Ramon Espinet Albareda: Pintat de façana.
27/2019: Domingo Camps Simó: Arranjament de cuina.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als 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.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
5.1.- Adjudicació arranjament Plaça 1 d’octubre per procediment negociat
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que es va licitar el concurs de l’obra de remodelació de la plaça 1 d’octubre i,
dins del termini, no s’ha presentat cap licitador.
Atès que, de conformitat amb l’apartat 1r de l’article 168 de la LCSP, s’ha convidat a
l’empresa Sorigué, SAU en el sentit que aquesta empresa és solvent tècnicament per a
la realització d’aquesta obra,a participar en l’esmentada licitació, mitjançant
procediment negociat, per l’import màxim de 47.345,34.-€ + IVA, i
Atès que l’empresa Sorigué SAU ha presentat una oferta per import de 46.500.-€+IVA.
Per tot això PROPOSO:
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’obra de remodelació de la Plaça 1 d’octubre a
l’empresa Sorigué, S.A.U., per l’import de 46.500.-€ + IVA.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Sorigué, S.A.U.
Tercer.- PUBLICAR l’adjudicació al perfil del contractant.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.2.- Sol·licitud d’extingir el contracte de concessió del servei de bar al pavelló
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La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que, en data 25 de febrer de 2019, els concessionaris del servei de bar del pavelló
van demanar l’extinció del contracte.
Atès que, a la clàusula setena del vigent contracte s’estipulava que la vigència del
contracte era de sis anys, prorrogable a dos anys més.
Atès que, dita clàusula, diu que, en cas d’extinció del contracte, l’adjudicatari haurà de
continuar prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
Per tot això PROPOSO:
Primer.- ACCEPTAR la petició d’extingir el contracte.
Segon.- LICITAR aquesta concessió de servei.
Tercer.- NOTIFICAR l’acceptació de l’extinció als actuals concessionaris tot fent-los
avinent que, de conformitat amb la clàusula setena del contracte, que l’adjudicatari
haurà de continuar prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.3.- Aprovació d’inici de licitació del contracte de concessió del servei de bar al
pavelló
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la necessitat urgent de cobrir la gestió del bar del pavelló poliesportiu municipal
del Palau d’Anglesola, en el sentit d’oferir el servei de bar i realitzar el servei de neteja de
les instal·lacions poliesportives, i
Atès el contingut de l’article 119 de la LCSP en relació a la tramitació urgent dels
expedients, i tenint en compte el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació per a la concessió de la gestió de
servei públic del bar del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions i de
conformitat amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
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Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que
han de regir l’adjudicació del contracte i tenint en compte les sol·licituds presentades, i
Atès 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 25-6-15, i és
pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció el següent ACORD:
Primer.- APROVAR el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació
per a la gestió del bar del pavelló poliesportiu municipal del Palau d’Anglesola, en el
sentit d’oferir el servei de bar i realitzar el servei de neteja de les instal·lacions
poliesportives.
Segon.- DECLARAR urgent la tramitació de l’expedient en virtut d’allò disposat a l’article
119 de la Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- APROVAR l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació,
mitjançant procediment obert.
Quart.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
fixar en 15 dies naturals el TERMINI de presentació de les ofertes, comptadors des de la
publicació al perfil del contractant.
Cinquè.- PUBLICAR la licitació al perfil del contractant.
Sisè.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

6.- PRECS I PREGUNTES
No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les 15
hores i 35 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono fe.
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.
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