A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia sis de setembre de l’any dos mil disset,
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 Jaume Timoneda i Nabau. 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
Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i
Torres.
Es 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 188-2017, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, 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 que
presenta la Sra. Alcaldessa, 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. 55/17.- Antonio Solé Torra: Llicència urbanística per a la reparació de la claveguera de la zona
interior de l’habitatge ubicat al C. Mig, núm. 5.
Núm. 56/17.- Gas Natural Catalunya SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a la
instal.lació d’una canonada per subministrament de gas natural a nous clients, a la Pl. Espanya, núm. 4.
Núm. 57/17.- Jesús Sobany Ribé: Llicència urbanística per realitzar un repàs de la coberta per arreglar
filtracions en el cobert ubicat al polígon 5 parcel·la 33 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
Núm. 58/17.- Josep M. Piñol Raurich: Llicència urbanística per a la reforma del bany amb canvi de
banyera per plat de dutxa i enderroc de dos envans per tal d’unir la cuina amb la sala tot en l’immoble
ubicat al C. Sant Josep, núm. 22.
Núm. 60/17.- Joan Arandes Salvadó: Llicència urbanística per realitzar l’última fase de la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat ubicat al C. La Baladruga, núm. 4.
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.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que
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 22.276,31 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-08-2017, 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 06-09-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 22.276,31 €, 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 intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per
unanimitat.
4.- PADRÓ SERVEI D’AIGUA POTABLE – SEGON TERMINI 2017.- Acte seguit es dóna compte
de la proposta que es presenta en aquest punt i que, copiada, diu el següent:
“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 segon termini de
l’exercici de 2017, 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 segon termini de l’exercici de
2017, el qual importa les següents quantitats:
- Total quota manteniment:
12.161,68 €
- Total Iva quota manteniment (21%):
2.551,58 €
- Total Consum d’aigua:
11.946,27 €
- Total Iva consum d’aigua (10%):
1.194,98 €
- Total import Cànon:
39.610,81 €
- Total IVA a càrrec del Cànon (10%):
3.962,80 €
- Total Padró:
71.428,12 €
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.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
5.- CONTRACTE DE MANTENIMENT SERVEI DE JARDINERIA – SEGONA PRÒRROGA.- A
continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que es presenta en aquest punt i que, copiada, és la
següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 14-9-12 va aprovar l’adjudicació
del contracte de servei de conservació, manteniment i millora de totes les zones enjardinades de la
població del Palau d’Anglesola a l’empresa BONBOIX SL, i
Atès que la clàusula 7a. del Plec de clàusules administratives estableix que la durada del contracte es
fixa en quatre anys i que el contracte es podrà prorrogar, de forma expressa i que la seva duració
màxima, incloses les eventuals pròrrogues, no podrà excedir del termini total de sis anys, i
Atès que la clàusula 20a. del Plec de clàusules estableix que el preu de la prestació del servei es revisarà
anualment, si s’escau, i es prendrà com a referència la variació de l’últim Índex de Preus al Consum
(IPC) de Catalunya, i
Atès que l’empresa BONBOIX SL ha demostrat tenir una solvència tècnica i professional en l’execució
de l’objecte del contracte i que l’està desenvolupant de manera molt satisfactòria, i
De conformitat amb el que estableix el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP,
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la segona pròrroga del contracte de servei de conservació, manteniment i millora de
totes les zones enjardinades de la població del Palau d’Anglesola amb l’empresa BONBOIX SL, pel

període del 15 de setembre de 2017 al 14 de setembre de 2018, pel preu de 49.809,36 euros més l’IVA
corresponent.
Segon.- Autoritzar el pagament amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal.
Tercer.- Donar per vàlida la fiança definitiva d’un import de 2.451,25 euros dipositada pel contracte
inicial.
Quart.- Autoritzar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui de menester per a
l’aplicació efectiva d’aquest acord.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per unanimitat.
6.- CONDICIONAMENT CARRERS FRANCESC BOLDÚ, JACINT VERDAGUER,
CERVANTES I MILLORA DE LA MOBILITAT AV. PAU CASALS – FASE 2.- Acte seguit es dóna
compte de la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari l’arranjament del paviment dels carrers
Jacint Verdaguer, Francesc Boldú i Cervantes ja que el ferm està molt malmès i la millora de la
mobilitat de l’Av. Pau Casals, corresponent a la zona de l’escola Arnau Berenguer per tal d’intentar
reduir la velocitat dels vehicles, ja que es tracta d’un punt conflictiu de pas d’alumnes que van de
l’escola de la Pl. Generalitat a l’escola de l’Av. Sant Roc, i també fan el recorregut a la inversa, i
Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, han redactat
el corresponent projecte,
Atès que el projecte esmentat conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació
amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa
tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació
posterior de l'obra, i
Atès el que disposa el Reial decret legislatiu 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.- Aprovar el projecte titulat “Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer,
Cervantes i millora de la mobilitat de l’Av. Pau Casals. Fase II” amb un pressupost d’execució material
de 41.411,45€, més l’ IVA corresponent.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal termini durant el qual els
interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin
per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, suggeriment
ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ OBRA “AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL – FASE I i FASE II-A”.En aquest punt es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 5-9-17 s’ha acordat iniciar l’expedient
administratiu per a la contractació de les obres incloses en el projecte titulat “Ampliació cementiri
municipal, separata Fase I i Fase II-A”, en el sentit que en l’actualitat ja no queden nínxols disponibles i
és del tot necessari construir-ne de nous, per un import de 132.128,18€ i 27.746,92€ d’IVA.
Per part de secretaria-intervenció s’ha emès informe de legalitat de data 5-9-17.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte, i
Tenint en compte 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, és pel qual proposo a la
Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte titulat “Ampliació
cementiri municipal, separata Fase I i Fase II-A”, mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació, per un import de licitació de 132.128,18 €, i 27.746,92 €, en concepte d’Impost sobre el
valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres.
Tercer.- Declarar la tramitació urgent de l'expedient per a l’execució de l’obra esmentada, de
conformitat amb allò previst a l’art. 112 TRLCSP.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de contractant l’anunci de
licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini per presentar proposicions en 13 dies
naturals a comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Autoritzar la despesa per import de 159.875,10€, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
132.128,18 €, pressupost net, i 27.746,92 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del
21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 622,06,164 del pressupost vigent i, si escau, comprometre
els crèdits necessaris en els pressupostos posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Sisè.- Contra el present acord es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament del
Palau d’Anglesola, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seva
notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment
administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda
aprovada per unanimitat.
8.- 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 quaranta
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.

