
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia trenta de novembre de l’any dos 
mil dotze, 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 
assisteixen també els regidors Joan Salvia i Fontanet i 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 16-11-2012, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta 
presentada en aquest punt, la qual, 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. 106/12.- Emmanuel Aguilar Jimenez: Llicència urbanística per a la pavimentació del 
magatzem i construcció d’una pèrgola-ombrejador sense sostre, a la terrassa de l’habitatge ubicat 
al C. Jacint Verdaguer, núm. 21. 
Núm. 109/12.- Pilar Viladegut Cau: Llicència urbanística per instal·lar un tendal en la via pública, 
ubicat al C. Francesc Boldú, núm. 7. 
Núm. 111/12.- Serca-Garri SL: Llicència urbanística per a l’arranjament de canonada soterrada de 
recollida de purins i pavimentació de 320 m2 en la zona de les sitges, de la granja ubicada al 
polígon 1 parcel·la 77 del terme municipal del Palau d’Anglesola. 
Núm. 113/12.- Elvira Torné Vilagrassa: Llicència urbanística per realitzar obres de manteniment 
en la coberta de l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 37. 
Núm. 114/12.- Comunitat de Propietaris del C. Sant Josep, núm. 17: Llicència urbanística per  
realitzar obres de reparació de la coberta consistents en la col·locació de teules amb acabat de 
paviment, de l’habitatge plurifamiliar ubicat al C. Sant Josep, núm. 17. 
Núm. 115/12.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per realitzar una rasa per 
instal·lar una canonada de gas per a subministrament de nou client, al C. Sant Antoni, núm. 7, 
façana posterior. 
Núm. 116/12.- Jaume Timoneda Nabau: Llicència urbanística per realitzar obres de reforma 
consistents en col·locar un fals sostre de fusta en planta segona de sota-coberta, de l’habitatge 
ubicat al C. Sant Antoni, núm. 5. 
 
Expedient de pròrroga:  
- Núm. 6/12- Marc Solé Gaset i Marta Roca Farnell: Concessió de segona pròrroga de la llicència 
urbanística núm. 61/12. 
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’ICIO que correspongui i la seva forma de 
liquidació. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada 
que queda aprovada per unanimitat. 

 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta  que  presenta la 
Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent: 
 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 
factures i obligacions de pagament que importa 7.440,10 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 16-11-2012, 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 29-11-12, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 7.440,10 €, 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 cap intervenció al debat i  se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 
unanimitat. 

 
4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DELS PADRONS DE TAXES DEL 2012 .- Procedeix en aquest 
punt, la lectura de la proposta que es presenta i que diu: 
 

“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes de l’exercici 2012, 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 dels padrons de les 
Taxes de l’exercici 2012.  
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 no hi ha intervencions. Tot seguit se sotmet a votació l’anterior proposta la qual 
queda aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DELS PADRONS D’IBI URBANA, RÚSTICA I DE 
CARACTERÍSIQUES ESPECIALS, DE L’EXERCICI 2012.-  A continuació es dóna lectura a la 
proposta que, copiada, és la següent: 

 
 “Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI urbana, rústica i BICES, de l’exercici 
2012, 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, rústica i BICES, de l’exercici 2012. 
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, pel qual, acte seguit, se sotmet a votació la proposta 
presentada i queda aprovada per unanimitat. 
 
6.-MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC .- En aquest 
punt es procedeix a donar lectura a la proposta que diu el següent: 
 

“Proposta d’acord per la modificació del termini d’execució del contracte derivat de l’acord marc 
de subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat a la Societat 
mercantil Unión Fenosa Comercial, SL (exp. 1/2009) 
 
ANTECEDENTS: 
Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals 
membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL amb la relació de 
preus unitaris que figuren en Annex de l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent 
contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de divuit 
mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011. 
Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del Plec de 
clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel període de dotze mesos, 
fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre 
de 2011.    
Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la  modificació del termini 
d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) 
adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de juny de 2010 i 
prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva 
durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va 
formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de 2012. 
Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular per a la licitació 
d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb 
vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014,  
prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord  es 
preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i 
licitació de la subhasta electrònica  dins del proper mes de gener de 2013.  
Cinquè..  En data 16 de setembre de 2010 aquest Ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord marc 
de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009,  adjudicat pel  Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL havent ratificat aquesta adhesió 
pel que fa a la pròrroga de l’esmentat Acord marc en data 9 de desembre de 2011. 
Sisè. En data 26 de novembre de 2012 s’emeten informes jurídics i  fiscal favorables per part dels 
serveis jurídics de Secretaria i econòmics-financers d’Intervenció  d’aquest Ajuntament sobre la 
proposta de modificació del termini d’execució del contracte derivat de subministrament 
d’electricitat destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), adjudicat a 
l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en els termes i requisits de procediment establerts en 
l’esmentat informe pel que fa a la formalització en document contractual de la modificació del seu 
termini d’execució pel període que va des de l’1 de gener a 31 de març de 2013 i a l’adhesió 
d’aquesta entitat al Consorci Català pel Desenvolupament Local pel que fa a l’execució d’aquesta 
modificació. 



Així mateix en els esmentats informes consta també el caràcter favorable de tots ells sobre 
l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens 
locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 
del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya mitjançant la signatura del 
corresponent conveni de col·laboració.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
Primer. Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març,  d’Economia Sostenible 
(d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes administratius regulats per la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara en endavant LCSP) que hagin 
estat adjudicats amb anterioritat a  l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de 2011, es regiran en 
quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i règim de prorrogues, per la 
normativa anterior. 
Segon. Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius d’interès públic i 
procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim del percentatge de modificació 
dels contractes de subministrament d’obligatòria acceptació pel contractista, el 20 % del preu del 
contracte.  
Tercer. Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del contracte 
mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les parts del contracte. 
Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 
centralitzada de les Entitats locals. 
Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del subministrament 
d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local  (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord marc i dels seus contractes derivats. 
Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del 
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de l’Acord marc i dels seus 
contractes derivats. 
Setè. Cal tenir en compte allò que disposa la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, i 
el Decret Llei 2/2003 pel qual s’aprova el TR Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel 
que fa a la regulació del funcionament i competències dels Ajuntaments.  
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment aquesta Junta de govern, adopta per unanimitat de tots els seus membres el següent 
acord: 
 
Primer. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat 
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per l’Ajuntament del Palau 
d’Anglesola a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de setembre de 2010 pel període 
que va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb 
els preus actuals revisats amb l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS 
que figuren a l’annex.  
Segon. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat com 
expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.  
Tercer. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb 
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes 
en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. 
Quart. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
Cinquè. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
No obstant, la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Com que no hi ha intervencions se sotmet a votació aquesta proposta, quedant aprovada per 
unanimitat. 
 



7.- CONTRACTE MENOR DE L’OBRA “CONTRUCCIÓ DE NÍNXOLS”.- A continuació la 
Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta i que diu: 
 

“Atès que l’Ajuntament té previst ampliar el cementiri municipal pròximament i que actualment no 
disposa de cap nínxol disponible, i  
Als efectes de poder satisfer les possibles necessitats de la població en tant es realitza aquella 
ampliació, es considera necessari adoptar una actuació urgent i puntual consistent en la construcció 
de dotze nínxols en un espai del cementiri que permet aquesta actuació, i  
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte d’obres menor, i de 
conformitat amb el RDL 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 i adjudicar a l’empresa GARROFE SAU, el contracte de l’obra titulada 
“Construcció de nínxols” d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor d’obres. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 13.955,12 euros, més 2.930,57 euros, corresponents 
al 21% d’IVA. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 622.00.1 
del pressupost de despeses de l’exercici 2012.  
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, pel qual, acte seguit, es procedeix a efectuar la 
votació per l’aprovació de la proposta anterior, quedant aquella, aprovada per unanimitat. 

 
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE L’OBRA TITULADA “CONSTRUCCIÓ DE 
SOLERA I MURS PER LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL PREFABRICAT”.-  En aquest punt es 
procedeix a la lectura de la proposta que diu el següent: 
 

“Atès que el menjador del Col·legi públic “Arnau Berenguer” ha quedat obsolet i necessita una 
reestructuració íntegra, i 
Atès que fetes les gestions adients, el Departament d’Educació ha comunicat que instal·larà un 
mòdul prefabricat que s’utilitzarà com a menjador escolar, alhora que es farà càrrec de totes les 
despeses que comporti el seu trasllat i ubicació a l’escola, i 
Atès que per tal d’instal·lar aquell mòdul és necessària la construcció de la solera i els murs 
pertinents, despesa que ha d’anar a càrrec del municipi, i 
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte 
d’obres menor, i 
De conformitat amb allò que disposa el RDL 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.- Contractat i adjudicar a l’empresa GARROFE SAU, el contracte de l’obra titulada 
“Construcció de solera i murs per a la col·locació de mòduls a l’escola Arnau Berenguer”, d’acord 
amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor d’obres. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 11.984,08 euros, més 2.516,66 euros, corresponents 
al 21% d’IVA. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 622.02.3 
del pressupost de despeses de l’exercici 2012.  
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Tot seguit s’obre el debat. No hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació 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. 
 

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. 

 


