
 

A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia nou de setembre de l’any dos mil 

setze, 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, 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. S’excusa l’assistència del Sr. Carles Esquerda Serrano. 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 26-

8-2016, 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.- Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i 

que, copiada, és la següent: 

 

a) “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. 64/16.- Concepció Garcia Bach: Llicència urbanística per l’enderroc d’edificacions annexes a 

granja existent al polígon 10, parcel·la 43. 

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.” 

 

b) “Atès l’expedient núm. 53/16 instat per l’empresa Optimum Perdix, SCP,  en sol·licitud de llicència 

urbanística en sòl no urbanitzable, per a l’ampliació d’una activitat ramadera avícola amb noves 

construccions, a les parcel·les 107, 110 i 111 del polígon 8 del terme municipal del Palau d’Anglesola, i 

Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del projecte i 

expedient instat, 

Tenint en compte el que disposen fonamentalment els articles 49 i 50 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text 

refós de la Llei d’Urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer i els articles 61 i 62 del 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,  

És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat per l’empresa Optimum Perdix, SCP,  en 

sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a l’ampliació d’una activitat ramadera 

avícola amb noves construccions, a les parcel·les 107, 110 i 111 del polígon 8 del terme municipal del 

Palau d’Anglesola, condicionat a les consideracions establertes en els informes esmentats. 

Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, per tal 

que s’emeti l’informe previ, d’acord amb allò que disposa l’art. 50.1 de la TRLUC. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.” 

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmeten a votació les dues propostes presentades, i queden aprovades 

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 86.342,77 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 26-08-2016, 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 09-09-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 86.342,77 €, 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.-ADJUDICACIÓ CONTRACTE TITULAT “CONDICIONAMENT C. URGELL, VERGE DE 

MONTSERRAT, FRANCESC BOLDÚ, JACINT VERDAGUER I MILLORA DE MOBILITAT A 

L’AV. PAU CASALS.- FASE 1” .- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:  

 

“Atès el contingut de l’acta de la Mesa de Contractació de data 8-9-16 de formulació de la proposta 

d’adjudicació en el procediment obert, tramitació urgent, per al contracte de l’obra titulada 

“Condicionament C. Urgell, Verge de Montserrat, Francesc Boldú, Jacint Verdaguer i millora de 

mobilitat a l’Av. Pau Casals. Fase 1”, d’acord amb la qual, ha obtingut la millor puntuació l’empresa 

Sorigué SAU pel preu de 40.900 euros i 8.589 euros  en concepte d’IVA, 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, i 

Tenint en compte que l’empresa requerida ha constituït en data 9-9-16 la garantia definitiva i ha aportat 

els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Condicionament C. Urgell, Verge de 

Montserrat, Francesc Boldú, Jacint Verdaguer i millora de mobilitat a l’Av. Pau Casals. Fase 1” a 

l’empresa Sorigué SAU , per un import de  40.900 euros i 8.589 euros en concepte d’IVA, amb 

subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament. 

Segon.- Requerir l’empresa perquè el  dia 13 de setembre, a les 13:00 hores procedeixi a formalitzar el 

corresponent contracte administratiu. 

Tercer.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres 

s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

- Director de l’obra: el Sr. Carles  Guerrero i Sala, arquitecte. 

- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell i Mateus, arquitecte tècnic. 

Quart.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans 

de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

Cinquè.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació 

reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 

Sisè.- Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també 

de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així 

com de la seva posada en servei. 

Setè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària especificada a 

continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament de l’ esmentada actuació: 

Partida pressupostària núm. “619.06.155.- Acondicionament diversos carrers” corresponent al 

pressupost municipal per a l’exercici 2016. 



Vuitè.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

Novè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb 

indicació dels recursos procedents. 

Desè.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’article 

151.4 TRLCSP. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

5.- PRÒRROGA CONTRACTE DE SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I 

MILLORA DE TOTES LES ZONES ENJARDINADES DEL MUNICIPI.- A continuació es 

procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el 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 primera 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 2016 al 14 de setembre de 2017, pel preu de 49.025 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.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- 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 deu 

minuts. 

 
 

 

 


