A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores i trenta minuts del dia divuit de juliol de
l’any dos mil catorze, 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 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 4-7-2014, 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.- 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 28.629,71 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 04-07-2014, 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 17-07-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 28.629,71 €, 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.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per
unanimitat.
3.- CERTIFICACIÓ NÚM. 2, ACTA DE RECEPCIÓ I FINAL D’OBRA, DE LA TITULADA
“RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL C. ORIENT”.- Acte seguit la Sra.
Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 2 i última presentada per l’empresa GARROFÉ, SAU en relació
a l’execució de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament del C. Orient” inclosa al
PUOSC, anualitat 2011, i
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius de l’esmentada
obra, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la certificació núm. 2 i última de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de
sanejament del C. Orient”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero Sala i Sr. Jordi
Capell d’un import de 62.278,89€.
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra.
Tercer.- Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, al Departament del PUOSC
per l’abonament de la subvenció corresponent tal i com disposen les bases del Pla esmentat.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”

S’obre el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa es procedeix, tot seguit, a la votació quedant
aquesta proposta aprovada per unanimitat.
4.- CONVENI AMB EL CAMÍ IGNASIÀ.- Es procedeix a continuació a donar lectura a les
propostes que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, que són les següent:
“Atesa la petició realitzada pel Director del Camí Ignasià en relació al conveni de cooperació entre
diversos municipis, inclòs el del Palau d’Anglesola i l’ens del Camí Ignasià, i
Atès el desig de sumar voluntats per impulsar i potenciar un itinerari cultural i turístic centrat en la
ruta que va recórrer Sant Ignasi, entre les localitats de Loiola i Manresa, anomenada Camí Ignasià,
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre l’Ajuntament i l’ens del Camí Ignasià.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi el
corresponent conveni.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions i se sotmeten a votació les propostes
presentades que queden aprovades per unanimitat.
5.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MANTENIMENT SISTEMA DETECCIÓ
D’INCENDIS LOCAL SOCIOCULTURAL”.- A continuació es dóna compte de la proposta
següent:
“Atès que aquest Ajuntament té contractat el servei de manteniment del sistema destinat a la
detecció d’incendis del Local Sociocultural, i
Atès que el contracte d’aquest manteniment finalitza el proper 30-7-14, i que cal donar-li
continuïtat, i
Ateses les consultes efectuades i, tenint en compte el pressupost presentat, i
Vist allò que disposa el Text refós de la Llei de Contractes del sector públic,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el servei titulat “Manteniment sistema detecció incendis Local sociocultural”,
mitjançant un contracte menor.
Segon.- Adjudicar aquell servei titulat “Manteniment sistema detecció incendis Local
sociocultural” a l’empresa Plana Fàbrega Lleida SL, pel preu de 145,00 € més 30,45 euros
corresponents a l’IVA.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en relació
amb el present acord.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per
unanimitat.
6.- ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “ADEQUACIÓ CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL”.En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atesa la necessitat urgent d’adequar el camp d’esports municipal en el sentit que part de la seva
estructura ha quedat obsoleta i necessita una reestructuració íntegra per tal que els aficionats al
futbol puguin gaudir d’una manera més còmoda i segura dels diversos partits que s’hi juguen, i
Atesos els pressupostos presentats a instància d’aquest Ajuntament, 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.- Adjudicar a l’empresa Domènech Serrallers, SL, el contracte de l’obra titulada
“Adequació del camp d’esports municipal”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant
contracte menor d’obres.
El preu del contracte importa la quantitat de 7.453,00 euros, més 1.565,13 euros, corresponents al
21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions i se sotmeten a votació les propostes
presentades que queden aprovades per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “IMPLANTACIÓ PROVA PILOT COMPTADORS
MITJANÇANT SISTEMA DE TELELECTURA”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a
donar lectura a la proposta que presenta i que és la següent:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola considera oportú i convenient implantar una prova
pilot de comptadors d’aigua basats en un sistema de telelectura, substituint de manera progressiva
els comptadors tradicionals instal·lats, i
Atès que aquest nou sistema permet accedir a les dades dels consums d’aigua d’una manera molt
més ràpida i eficient, facilitant la detecció de fuites o de consums anòmals, i
Ateses les consultes realitzades a diverses empreses especialitzades en aquest sistema de
telelectura i que l’única empresa que ha mostrat el seu interès en participar en aquesta licitació ha
estat Aqualogy, i
Atès el pressupost presentat per l’esmentada empresa en relació a l’adquisició dels nous
comptadors d’aigua mitjançant el sistema de telelectura, i
Tenint en compte l’import del pressupost presentat, es considera que es tracta d’un contracte
menor, i de conformitat amb el que disposa el TR 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 Aqualogy el contracte titulat “Implantació prova pilot
comptadors mitjançant sistema de telelectura”, per un import d’11.950,00€, més 2.509,50€, en
concepte d’IVA, amb un import total de 14.459,50€, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant
un contracte menor, per raó de la quantia.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent.
Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per
unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “PREVENCIÓ RISCOS LABORALS”.- En aquest
punt es procedeix a donar lectura a la següent proposta que diu:
“Atès que aquest Ajuntament té contractat el servei de prevenció de riscos laborals en les
especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància
de la salut, i
Atès que el contracte esmentat està a punt de finalitzar, i

Atès el que disposa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en el sentit que és necessari adequar
les activitats que desenvolupen els treballadors municipals al que disposa la llei esmentada per la
qual cosa cal donar continuïtat al contracte esmentat, i
Ateses les consultes efectuades i, tenint en compte el pressupost presentat, i
Vist allò que disposa el Text refós de la Llei de Contractes del sector públic,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer.- Contractar el servei titulat “Prevenció riscos laborals”, mitjançant un contracte menor.
Segon.- Adjudicar l’esmentat servei a l’empresa PREVINTEGRAL SL, amb els següents imports:
Base imposable
IVA
TOTAL
Servei de prevenció
638,60€
134,11€
772,71€
Vigilància de la salut
456,48€
33,55€
490,03€
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en relació
amb el present acord.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet, acte seguit, a votació quedant 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 catorze hores i trenta
minuts.

