TERESA COLOMER CUGAT, secretaria accidental de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola
CERTIFICO: Que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament va realitzar sessió ordinària el dia 28 de
setembre de 2018, el contingut de la qual és el següent:
“A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola , sent les
catorze hores del dia vint-i-quatre d’agost de l’any dos mil divuit, 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,
I els següents regidors:
Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde
Sr. Jaume Timoneda i Nabau. Tercer Tinent d’Alcalde
Excusa la seva presencia el Sr. Carles Esquerda Serrano, Segon Tinent d’Alcalde
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi
assisteix també el regidor Sr. Joan Baptista Pou i López, i la regidora Sra. Irene Ruestes i
Guillem.
I assistiteix com a secretària accidental SAM Diputació de Lleida: Teresa Colomer Cugat.
Que dona fe.

CONVOCATORIA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació acta sessió anterior
Donar compte del Decret de l’alcaldia de nomenament secretària interventora accidental
Llicències urbanístiques
Llicència activitats – Annex III
Aprovació de Despeses
Adhesió acord marc subministrament gas natural
Compte de recaptació del padró de taxes i preus públics – exercici 2018
Precs i preguntes

La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del dia
que és el següent:
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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 24 D’AGOST DE 2018, 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.
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2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT
SECRETÀRIA INTERVENTORA ACCIDENTAL.
La Sra. Alcaldessa informa que havent sol·licitat a la Diputació de Lleida, el 17 de setembre
de 2018 l’assistència jurídica i econòmica per a la realització de tasques pròpies de
secretaria intervenció per la jubilació de la persona que fins ara ocupava aquest lloc de
treball
Vista la concessió per part de la Diputació de Lleida d’assignar a un funcionari d’habilitació
Nacional per poder realitzar accidentalment les funcions de secretari interventor de
l’Ajuntament del Palau d’Anglesola fins el nou nomenament interí del lloc de treball, de
data 24 de setembre num. de decret de la Diputació 3965 pel que de forma accidental
nomenant a la Sra. TERESA COLOMER CUGAT, funcionari de la Diputació per exercici
temporalment aquestes tasques.

3.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Es procedeix a donar lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest
“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. Tenint en compte
els informes tècnics i jurídics emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,
Relació de llicències:
-Núm. 52/18.- F. SL: Llicència urbanística per a l’adequació d’un establiment per a
destinar-lo a supermercat, ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 39, amb les següents condicions:
Les runes s’hauran de traslladar a l’abocador autoritzat.
S’haurà de procedir a la reposició dels serveis i les infraestructures afectades.
Cas de que l’execució de les obres s’hagi d’instal·lar una grua, caldrà sol·licitar la pertinent
autorització municipal.
Les ocupacions temporals de la via pública per materials o maquinària, estan subjectes a
una prèvia autorització per part de l’ajuntament, s’hauran de senyalitzar degudament tant de
dia com de nit, i en tot cas si afecten a la vorera s’hauran de preveure recorreguts protegits
per a vianants.
-Núm. 60/18.- J.R.R.: Llicència urbanística per a la substitució de llistons de fusta per
sandwich i tornar a muntar les teules existents, en l’habitatge ubicat al C. Sant Joan, núm. 6,
amb les següents condicions:
Aquestes obres no modificaran l’estructura existent, així com la volumetria i la configuració
arquitectònica de l’edifici.
En cas de modificació i/o afectació caldrà aportar la corresponent documentació tècnica i
assumeix de direcció per parts de tècnic competent.
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció.
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Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
-Núm. 61/18.- EV. SCP: Llicència urbanística per a la regularització urbanística de les noves
construccions en relació a la comunicació ambiental l’explotació bovina, ubicada al polígon
5 parcel·la 80 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
-Núm. 62/18.- R.T.R. SL: Llicència urbanística per a la regularització urbanística de les
noves construccions en relació a la comunicació ambiental l’explotació bovina, ubicada al
polígon 5 parcel·les 28 i 79 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
-Núm. 63/18.- M.G.G.: Llicència urbanística per a realitzar ell revestiment de la façana, amb
esquerdejat i arrebossat amb morter de ciment, en l’habitatge ubicat al C. Ramon i Cajal,
núm. 10, amb les següents condicions:
L’acabat serà harmònic amb l’entorn.
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció.
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
-Núm. 64/18.- M.R.S.: Llicència urbanística per realitzar un nou revestiment de morter de
ciment de la paret posterior de l’edifici, i canvi de teules trencades de la coberta, de
l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 30, amb les següents condicions:
Durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la
seguretat i salut en obres de construcció.
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
-Núm. 65/18.- N. SA: Llicència urbanística per a la realització d’una rasa per al
subministrament de gas a nous clients, a l’Av. Pau Casals, 1, amb les següents condicions:
Durant l’execució de les obres:
Es complirà amb els condicionants de l’autorització de la Diputació de Lleida
Es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de
construcció.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Cal respectar les distàncies a les altres instal·lacions existents, i respecte al vial o vorera cal
deixar-les en les mateixes condicions tant en materials com en acabats. En cas que durant un
any aparegui algun vici ocult de l’obra, el sol·licitant se’n farà responsable i caldrà repararho.
Durant l’execució de les obres es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn.
-Núm. 66/18.- N. SA: Llicència urbanística pel canvi de teules i modificació de terrat per
convertir en coberta inclinada, en l’habitatge ubicat al C. Afores, 1, amb les següents
condicions:
Aquestes no augmentaran la superfície construïda, ni la configuració arquitectònica de
l’edifici.
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció.
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Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
ACORD específic: Els membres de la Junta de Govern acorden comunicar-li que per evitar
molèsties als veïns se li aconsella que treballi en dies feines i en horaris habitualment
laborals i diürns.
Núm. 67/18.- EH.O.S.: Llicència urbanística per realitzar revestiment amb morter de ciment
i acabat pintat, canvi de dos finestres, balconera i porta de garatge, sense modificació
d’obertures, en l’habitatge ubicat al C. Castell, 6, amb les següents condicions:
No es modificarà la configuració arquitectònica de la façana i l’acabat dels materials serà
harmònic amb l’entorn.
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció.
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Núm. 69/18.- P.M.E.: Llicència urbanística per refer el paviment i canvi el tancament de
finestra existent, sense modificació de l’obertura, en l’habitatge ubicat al C. Balmes, 11, amb
les següents condicions:
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció.
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Núm. 70/18.- I.P.F.: Llicència urbanística per pintar la façana de l’habitatge ubicat al C. Sant
Josep, 5, amb les següents condicions:
L’acabat serà harmònic amb l’entorn. Els medis d’elevació compliran amb la normativa
vigent.
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció.
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
Núm. 71/18.- D.A.M.: Llicència urbanística per arrancar les rajoles, millorar la
impermeabilització i tornar a pavimentar amb rajoles, la terrassa de l’habitatge ubicat al C.
Doctor Fleming, 7, amb les següents condicions:
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció.
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública.
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat.
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.
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ACORD. S’aprova per unanimitat amb les condicions que cada llicència el tècnic municipal
ha informat i les condicions jurídiques de l’atorgament
4.- LLICÈNCIA ACTIVITATS – ANNEX III
Es proposta per part de l’Alcaldia aprovar les llicències d’activitats següents de l’Annex III:
Num. 1/18 L’ACTIVITAT DE TALLER DE SERRALLERIA. Atès que el Sr. A. T. CH.,
ha presentat documentació sol·licitant llicència municipal per a l’activitat de taller de
serralleria ubicat al carrer Negral, 11, nau núm. 16, del polígon industrial SAU3 del Palau
d’Anglesola, i
Tenint en compte que d’acord amb els Annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i control
ambiental de les activitats, l’activitat de taller de serralleria es troba classificada amb el codi
3.14 “Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries”, inclosa en
l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, i
Resultant que, verificada tota la documentació aportada i efectuades les comprovacions
pertinents, el tècnic ha emès, en data 20-09-2018, un informe favorable al respecte,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir llicència municipal al Sr. A. T. CH., per a l’activitat de taller de
serralleria ubicat al carrer Negral, 11, nau núm. 16, del polígon industrial SAU3 del Palau
d’Anglesola, inclosa en l’annex III, règim de comunicació, amb les condicions que es
disposen en l’informe tècnic el qual serà notificat a l’interessat.
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer Negral,
11, nau núm. 16, pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a.
utilització d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat.
ACORD: S’aprova per unanimitat la proposta anterior de donar llicència obertura i 1a
utilització
Núm. 2/18 ACTIVITAT BOVINA DE CRIA I D’ENGREIX. Atès que el Sr. R. T. C.,
actuant en nom i representació de “E. V., SCP”, ha presentant la comunicació ambiental de
l’activitat bovina de cria i d’engreix, situada al polígon 5, parcel·la 80, del T.M. del Palau
d’Anglesola, i
Tenint en compte que en la documentació presentada es proposa la comunicació d’aquesta
activitat per una capacitat productiva de 140 vedells de cria i 375 vedells d’engreix i alhora
s’adjunta la Certificació Tècnica, acreditativa de que les instal·lacions i l’activitat
compleixen tots els requisits ambientals i l’informe del Pla conjunt de gestió de les
dejeccions ramaderes de l’activitat, i
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Tenint en compte que d’acord amb el Annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de
desembre, de promoció de l’activitat econòmica, l’activitat d’explotació bovina de cria i
engreix per a una capacitat de 140 vedells de cria i 375 vedells d’engreix, es troba
classificada amb el codi 11.1.j, “instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de
places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a altres espècies
animals, excepte si disposen de places d’aviram, la suma de les quals sigui <=500, >3URP”,
inclosa en l’Annex III i, per tant, sotmesa al règim de comunicació, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, el
tècnic ha emès, en data 24-08-2018, un informe favorable al respecte.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Acordar la viabilitat de la comunicació ambiental, presentada pel Sr. R. T. C.
actuant en nom i representació de “E. V., SCP”, de l’activitat bovina de cria i engreix per
a una capacitat de 140 vedells de cria i 375 vedells d’engreix, ubicada al polígon 5,
parcel·la 80, del T.M. del Palau d’Anglesola, inclosa en l’annex III, règim de comunicació,
amb les condicions que es disposen en l’informe tècnic el qual serà notificat a l’interessat.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’activitat de l’annex
III.
Tercer.- Notificar aquests acords a la persona interessada
ACORD. S’aprova la proposta per unanimitat
Núm. 3/18 ACTIVITAT BOVINA DE CRIA I D’ENGREIX. Atès que el Sr. R. T. C.,
actuant en nom i representació de “R. T. R. 75, S.L.”, ha presentant la comunicació
ambiental de l’activitat bovina de cria i d’engreix, situada al polígon 5, parcel·les 28 i 79,
del T.M. del Palau d’Anglesola, i tenint en compte que en la documentació presentada es
proposa la comunicació d’aquesta activitat per una capacitat productiva de 630 vedells de
cria i 830 vedells d’engreix i alhora s’adjunta la Certificació Tècnica, acreditativa de que les
instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals i l’informe del Pla conjunt
de gestió de les dejeccions ramaderes de l’activitat, i
Tenint en compte que d’acord amb el Annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de
desembre, de promoció de l’activitat econòmica, l’activitat d’explotació bovina de cria i
engreix per a una capacitat de 500 vedells de cria i 455 vedells d’engreix, es troba
classificada amb el codi 11.1.j, “instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de
places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a altres espècies
animals, excepte si disposen de places d’aviram, la suma de les quals sigui <=500, >3URP”,
inclosa en l’Annex III i, per tant, sotmesa al règim de comunicació, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, el
tècnic ha emès, en data 24-08-2018, un informe favorable al respecte.
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És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Acordar la viabilitat de la comunicació ambiental, presentada pel Sr. R. T. C.
actuant en nom i representació de “R. T. R. 75, S.L.”de l’activitat bovina de cria i engreix
per a una capacitat de 500 vedells de cria i 455 vedells d’engreix, ubicada al polígon 5,
parcel·les 28 i 79, del T.M. del Palau d’Anglesola, inclosa en l’annex III, règim de
comunicació, amb les condicions que es disposen en l’informe tècnic el qual serà notificat a
l’interessat.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’activitat de l’annex
III.
Tercer.- Notificar aquests acords a la persona interessada
ACORD. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per unanimitat.
5.- APROVACIÓ DE DESPESES
FACTURES: Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons
relació emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 111.731,41 €
presentades en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la
Junta de Govern del dia 24-08-2018, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la Junta
de Govern, S’adopta per unanimitat els següents acords:
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 28-09-18, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 111.731,41 €, 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.
Adjuntem com annex a l’acta la relació de factures.
DESPESES RETRIBUCIONS I QUOTES SEGURETAT SOCIAL
Atès la confecció de les nòmines corresponents al present mes de setembre de l’any 2018,
del personal d’aquest Ajuntament.
I Atès que en el pressupost municipal aprovat per a l’exercici corrent, a les partides de
despeses de personal, existeix consignació pressupostària suficient destinada al pagament de
les nòmines del personal al servei de l’Ajuntament els imports corresponents al mes de
setembre són:
Article

Denominació

Import

13
14

Personal laboral
Personal laboral (oficina)

4.476,40 €
1.100,56 €
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14
14
14
16

Personal laboral (biblioteca)
327,51 €
Personal laboral (brigada)
4.079,11 €
Personal assig. Conveni col·laboració 453,90 €
Quotes Seguretat Social (agost)
3.639,73 €
Total
14.077,21 €

ACORD. S’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES CAMI DE TARREGA.
Atesa la certificació d’obra núm. 1 i última presentada per l’empresa SALVADOR SERRA
SA en relació a l’execució de l’obra titulada “Pavimentació camí de Tàrrega”, i
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament per la directora facultativa de
l’esmentada obra, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 i última de l’obra titulada “Pavimentació camí de
Tàrrega”, emesa per la directora facultativa, Sra. Aroa Guardiola Franci, d’un import de
27.849,41€.
Segon.- Trametre una còpia de la certificació, de l’acta de recepció i del certificat final
d’obra a l’adjudicatari.
Tercer.- Trametre una còpia de la certificació esmentada, al Departament de Presidència
per l’abonament de la subvenció corresponent.
ACORD. S’aprova la proposta per unanimitat.

6.- ADHESIÓ ACORD MARC SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL
PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DEL PALAU D’ANGLESOLA
D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL
AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02)
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.
ANTECEDENTS
Primer.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de
2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió),
mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara
denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la
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Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de
l’entitat.
Segon.- Amb data 9 de juliol de 2018, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va
procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de l'Acord marc, amb
l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
Tercer.- El 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar adjudicar el
subministrament de gas natural, destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en
data 31 d’agost de 2018. Aquest contracte té una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1
d’octubre de 2018.
Quart.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional
5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Segon.- Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Tercer.- Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Quart.- Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord
amb la seva Disposició Transitòria Primera.
Cinquè.- Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Sisè.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
Setè.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de
juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
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Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Adherir-se a l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2018.02-D1), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre
de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1

Preu tarifa

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

53,090 €

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

46,190 €

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)

41,590 €

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

38,590 €

Lot 1

Preu tarifa

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)

27,500 €

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural, així com al Consorci
Català pel Desenvolupament Local – CCDL.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
ACORD. S’aprova per unanimitat els acords de la proposta.
7.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS –
EXERCICI 2018
La Sra. Alcaldessa proposa:
Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes i Preus Públics de l’exercici 2018,
s’ha confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel cobrament
en voluntària, i
Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels padrons
de les Taxes i Preus Públics de l’exercici 2018.
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via
executiva.
ACORD. S’ aprova la proposta amb els següents imports:
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CONCEPTE
CEMENTIRI
GUALS
OCUPACIO TERRENYS
CLAVEGUERAM
total

PADRO
4.248,00€
1.748,91€
352,45€
27.680,45€
34.029,81€

VOLUNTARIA
4.128,00€
1.748,91€
352,45€
26.278,73€
32.508,09€

PENDENTS
120,00€
0
0
1.401,72€
1.521,72€

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 15 hores 15
minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, la secretària, 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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