
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia nou de desembre de l’any dos mil 
onze, 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: 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 Fontanet i Jaume Timoneda i Nabau. Excusa la seva assistència el regidor, Sr. Ramon 
Farnell i Barqué. 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  25-11-2011, 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, quedant aprovada per 
unanimitat. 

 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es 
presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el 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. 69/11.-  Ramon Piñol Robles: Llicència urbanística per repassar la coberta malmesa de 
l’habitatge ubica al C. Fassina, núm. 35 
- Núm. 70/11.- Ramon Piñol Robles: Llicència urbanística per a l’arranjament d’esquerdes de la 
paret de la façana del pati interior de l’habitatge ubicat al C. Mesquita núm. 17.  
- Núm. 71/11.- Elvira Torné Vilagrasa: Llicència urbanística per  impermeabilitzar la terrassa de 
l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 37.  
- Núm. 72/11.- Gas Natural Distribución SDG, SA.: Llicència urbanística per a la instal·lació d’una 
canonada de gas per subministrar a nou client, ubicada a l’Av. Mons. Josep Pont i Gol. 
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 corresponguin 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 intervencions, pel qual la Sra. Alcaldessa sotmet a votació 
l’anterior proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Acte seguit es dóna compte de la proposta  que es presenta 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 4.016,36 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 25-11-2011, 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 07-12-11, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 4.016,36 €, 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 pel qual se sotmet a votació la proposta anterior, quedant aprovada per 
unanimitat. 
 
4.- PADRÓ PRORRATEIG IVTM – 3R. TRIMESTRE.- En aquest punt es dóna lectura a la 
proposta que, copiada, diu: 

 
“Ateses les modificacions notificades durant el 3n. trimestre, i que afecten  al Padró de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2011, 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 del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
corresponents a l’exercici 2011, i que són les següents: 

• BAIXES------- 87,69 € 
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.” 

 
Acte seguit s’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda 
aprovada per unanimitat. 
 
5.- RENOVACIÓ CONVENI ENERGIA ELÈCTRICA.-  Tot seguit es dóna compte de la proposta 
següent que diu: 

 
“Atès que el Consorci pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que possibilités 
la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules 
administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009. 
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres, 
valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el Comitè executiu del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar definitivament la contractació a Unión 
Fenosa Comercial SL. 
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han 
complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes del Sector 
Públic. 
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta presentada per Unión 
Fenosa Comercial SL, vistos els informes emesos, el Comitè Executiu en sessió de 25 d’octubre de 
2011 ha acordat la renovació de l’acord marc per al subministrament elèctric, per un termini de 12 
mesos. 
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord de renovació de l’adhesió acordada en 
sessió del 16 de setembre de 2010.   
 
Per tot el qual, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
Primer.- Que el municipi del Palau d’Anglesola renovi l’adhesió a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 



No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per 
unanimitat. 

 
6.- CONTRACTACIÓ OBRA TITULADA “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DELS CARRERS CANAL I SANT JOSEP.- Acte seguit es procedeix a la lectura de la proposta que 
diu: 
 

“Vist l’expedient de contractació de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament dels 
carrers Canal i Sant Josep, inclosa al PUOS de l’any 2008, el qual s’ha tramitat conforme preveu 
l’art. 93 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la 
utilització en l’adjudicació del contracte del tràmit d’urgència que respon a l’acceleració de 
l’adjudicació per raons d’interès públic de conformitat amb allò disposat a l’art. 96 de la Llei 
30/2007, de contractes del sector públic, i 
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per secretaria- intervenció, i, 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre el pagament del contracte 
d’execució de l’obra esmentada,  i 
Atès que completat l’expedient de contractació i de conformitat amb allò disposat a l’art. 94 de la 
Llei 30/2007, de contractes del sector públic, procedeix l’aprovació del mateix, disposant 
l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 
159.135,44 euros (IVA exclòs), i 
Atès que la Junta de Govern és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la delegació 
atribuïda pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 8-8-11, és pel qual proposo a la Junta de 
Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del 
contracte d’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament dels carrers Canal i Sant Josep”, 
inclosa al PUOS de l’exercici 2008. 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a  
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació de l’obra esmentada. 
Tercer.-  Declarar la tramitació urgent de l'expedient per a l’execució de l’obra esmentada, de 
conformitat amb allò previst a l’art. 96 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 
Quart.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte. 
Cinquè.-  Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 159.135,44 euros (IVA exclòs). 
Sisè.- Sol·licitar com a mínim tres ofertes a empreses capacitades per a la realització de l’objecte 
del contracte, deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes 
rebudes i de les raons per a la seva acceptació o refús. 
Setè.- Facultar la Sra. Alcaldessa pel desenvolupament dels acords adoptats. 
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació, acte seguit, quedant aprovada la proposta 
per unanimitat. 
 
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 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. 
 

 
 


