A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent
les tretze hores i trenta minuts del dia sis de març 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.
Excusa la seva presència el regidor 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 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.- Modificació al padró d’escombraries de l’exercici 2018
3.2.- Bonificacions i exempcions IVTM 2019
4.- Canvi de nom de nínxols
4.1.- Expedient de canvi de nom dels nínxols núm. 1, 2, 3 i 4 de la fila 186
4.2.- Expedient de canvi de nom dels nínxols núm. 3 i 4 de la fila 130
5.- Llicències d’obres
6.- Contractació pública
6.1.- Adjudicació del contracte del servei de jardineria
6.2.- Contractació enderroc carrer Bassa, 3 i 5
6.3.- Contractació enderroc carrer Fassina, 58
6.4.- Contractació del subministrament consistent en la substitució i instal·lació
de deu lluminàries led
6.5.- Contractació del subministrament consistent en la substitució i instal·lació
de fanals al polígon
7.- Precs i preguntes
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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:
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 19 de febrer 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 51.855,37 € presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 19-02-2019, 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 06-03-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 51.855,37 €, 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.- Modificacions al padró d’escombraries de l’exercici 2018
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès el padró de modificacions per altes i baixes que s’ha emès i que afecta al
padró del servei de recollida d’Escombraries de l’exercici 2018,
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació
prèvia,
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És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Padró de modificacions, per altes i baixes, que completa el
Padró de recollida d’escombraries de l’exercici 2018. Les modificacions recollides
ascendeixen a:
Total altes ................................................................
Total baixes ............................................................

817,50 €
400,00 €

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.”
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.2.- Bonificacions i exempcions IVTM 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions
en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2019, la relació de les quals
consta a l’expedient, i
Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, d’acord amb el
contingut de l’art. 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció mecànica,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
Primer.- APROVAR les sol·licituds presentades per la concessió d’exempcions i/o
bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de
l’esmentat impost corresponent a l’any 2019 i següents, la relació de les quals
consta a l’expedient.
Segon.- COMUNICAR aquest acord als interessats, notificant-los els recursos
corresponents.”
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.- CANVI DE NOM DE NÍNXOLS
4.1.- Expedient de canvi de nom dels nínxols núm. 1, 2, 3 i 4 de la fila 186
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Atesa la sol•licitud presentada, en data 27-2-19, pel Sr. Antonio Huguet Torres, en
sol•licitud de canvi de nom dels nínxols núms. 1-2-3 i 4 de la fila 186, a favor de la Sra.
Trinitat Torné Piñol,
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se
sol•licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
Primer.- APROVAR el canvi de nom dels nínxols núms. 1-2-3 i 4 de la fila 186, que consten
a nom d’Antonio i Francisco Huguet Torres, i en endavant a nom de la Sra. Trinitat Torné
Piñol.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió
dels recursos pertinents.”
La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.2.- Expedient de canvi de nom dels nínxols núm. 3 i 4 de la fila 130
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 4-3-19, pel Sr. Albert Serrano Segura, en
sol·licitud de canvi de nom, a favor seu, dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 130, que
consta a nom de Josep Serrano Simó,
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom
que se sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
Primer.- APROVAR el canvi de nom dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 130, que
consten a nom de Josep Serrano Simó, i en endavant a nom del Sr. Albert Serrano
Segura.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb
inclusió dels recursos pertinents.”
La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.- LLICÈNCIES D’OBRES
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Relació de llicències sol·licitades:
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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:
13/2019: Adriana Maria Cortés. Llicència per substitució de bany de planta baixa i
substitució cuines planta baixa i primera
14/2019: Antonio Solé Torra. Sol·licitud de llicència d’obres per enrajolar un terrat.
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.
6.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
6.1.- Adjudicació del contracte del servei de jardineria
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 18-1-19 va aprovar
l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte titulat “Servei de
jardineria”, i
Atès que en data 19-2-19 es va reunir la Mesa de contractació per tal de procedir a
l’obertura dels Sobres B, i es va observar que no hi havia unanimitat a l’hora de
presentar les ofertes econòmiques per la qual cosa es va acordar sol·licitar uns
aclariments al respecte, i
Atès que un cop fets els aclariments oportuns, la Mesa de Contractació es va reunir
novament en data 25-2-19 i s’ha establert la relació definitiva de candidats admesos,
que ha estat la següent:
Empresa
1 TECNOLOGIA I REGS SL
2 BROCOLI SL
3 JARDITEC SERVEIS ENGINYERIA DEL PAISATGE SL
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4 JARDINERIA BONBOIX SL
5 NATURAL I ART JARDINERS SL
I, atesa la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que consta a l’expedient i
que es considera correcta, i
Atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de
l’expedient de contractació, respecte a la concurrència i publicitat, d’acord amb el que
estableix la LCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent
acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de l’actuació titulada “Servei de jardineria” a
l’empresa JARDITEC SERVEIS ENGINYERIA DEL PAISATGE SL, per un import de
40.275€/any més l’IVA corresponent, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta més avantatjosa en
relació qualitat-preu per a l’Ajuntament.
S’estableix la durada del contracte en dos anys, prorrogable 1 any més.
Segon.- REQUERIR a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu, acreditant-se el signatari amb els oportuns poders de
representant de l’empresa.
Tercer.- FACULTAR la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la corporació
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a totes les empreses que han participat en el procés
de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Cinquè.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la LCSP.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.2.- Contractació enderroc carrer Bassa, 3 i 5
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que aquest Ajuntament és propietari dels immobles ubicats al C. La Bassa 3 i 5
del Palau d’Anglesola, i
Atès que aquesta Corporació considera oportú i necessari procedir a l’enderroc
d’aquests immobles, en el sentit que es troben en un avançat estat de deteriorament i
que per tal d’adequar aquella zona i millorar la vialitat cal, en primer lloc, procedir al
seu enderroc, i
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Atès el projecte d’enderroc redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, i
Tenint en compte els informes de secretaria- intervenció emesos en data 26 de febrer
de 2019, els quals s’han incorporat a l’expedient tramitat, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un
contracte d’obres menor, i
Atesos els pressupostos sol•licitats per aquest Ajuntament a empreses especialitzades
per tal de dur a terme l’enderroc dels immobles esmentats, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 END CVT JUNEDA SL el contracte
titulat “Enderroc immobles C. La Bassa, 3-5”, d’acord amb el pressupost presentat,
mitjançant un contracte menor d’obres. El preu del contracte importa la quantitat de
5.820 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als licitadors amb la inclusió dels recursos
pertinents.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.3.- Contractació enderroc carrer Fassina, 58
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar als serveis tècnics del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell que emetessin informe sobre la situació de la finca situada al carrer
Fassina, 58 i
Atès que aquest informe concloïa: “es proposa a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola
que estableixi un termini màxim de 72 hores per tal de que s’executi l’enderroc de
l’edificació, havent d’efectuar-se per part del propi Ajuntament en cas que la propietat
no hi doni compliment.”
Atès allò que preceptua l’article 198.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, pels casos d’urgència i perill.
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un
contracte d’obres menor, i
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Atesos els pressupostos sol•licitats per aquest Ajuntament a empreses especialitzades
per tal de dur a terme l’enderroc dels immobles esmentats, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 END CVT JUNEDA SL el contracte
titulat “Enderroc immobles C. Fassina, 58”, d’acord amb el pressupost presentat,
mitjançant un contracte menor d’obres. El preu del contracte importa la quantitat de
4.000 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als licitadors amb la inclusió dels recursos
pertinents.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.4.- Contractació del subministrament consistent en la substitució i instal·lació
de deu lluminàries led
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que últimament diversos espais municipals han sofert actes de vandalisme que
han malmès part de l’enllumenat públic, i
Atès que un dels espais que s’ha vist afectat és la Pl. Catalunya de la nostra població, i
Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 28/2019 s’ha aprovat l’inici de l’expedient
de contractació de subministrament consistent en la substitució i instal·lació de deu
lluminàries led amb destinació a la Plaça Catalunya de la nostra població, amb unes
característiques concretes que evitin en tot allò que sigui possible poder ser malmeses
novament, i
Atès que, hi ha un informe de secretaria i d’intervenció, on diu que hi ha partida
pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 15.000.-€ (IVA
exclòs), essent un contracte menor, i
Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa S. GARRALON SLU el subministrament consistent
en la substitució i instal·lació de deu lluminàries led amb destinació a la Plaça
Catalunya de la nostra població per un import de 4.992,50 euros, més l’IVA
corresponent.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa licitadora per al seu coneixement i
efectes.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

6.5.- Contractació del subministrament consistent en la substitució i instal·lació
de fanals al polígon
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que últimament diversos espais municipals han sofert actes de vandalisme que
han malmès part de l’enllumenat públic, i
Atès que un dels espais que s’ha vist afectat és el polígon industrial SAU 3 de la nostra
població, i
Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 29/2019 s’ha aprovat l’inici de l’expedient
de contractació de subministrament consistent en la substitució i instal·lació de vint
fanals de led amb destinació al polígon industrial SAU 3 de la nostra població, i
Atès que, hi ha un informe de secretaria i d’intervenció, on diu que hi ha partida
pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 15.000.-€ (IVA
exclòs), essent un contracte menor, i
Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa S. GARRALON, SLU el subministrament consistent
en la substitució i instal·lació de vint fanals de led amb destinació al polígon industrial
SAU 3 de la nostra població per un import de 7.267,40 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa licitadora per al seu coneixement i
efectes.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
7.- 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 20 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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