A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia quatre de
juny de l’any dos mil nou, 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, Carme
Tàpies i Llobera, els següents regidors: Francesc Carrillo i Bergua, Francesc Revuelta i
Hernando, i Montserrat Meseguer i Muñoz. A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte
el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Emili Pastó i Garcia i
Ramon Farnell i Barqué. Actua de 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, aquesta dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter
ordinari, de data 21-5-2009, i pregunta si s’han mirat l’acta, al qual, la regidora Sra. Meseguer
diu que sí i que per la seva part és conforme. La Sra. Alcaldessa manifesta que el seu grup no hi
està d’acord i és per això que llegeix l’escrit que, tot seguit es copia literalment, el qual lliura a la
secretària. Diu el següent:
“Aprovació Acta.- Com es pot observar en la transcripció de l’acta de la sessió del dia 21-52009, es continua sense respectar principis ètics fonamentals, com poden ser: la més estricta
neutralitat i imparcialitat, anar més enllà del compliment de mínims, no fer actuacions que
desacreditin o tendeixin a frustrar les decisions polítiques o administratives adoptades.
A partir d’aquesta acta, es transcriuran literalment totes, perquè volem anar més enllà dels
mínims i sobretot el que volem és que tots els electes tinguem el mateix tracte d’igualtat i que
no hagi partidisme.
Partidisme com pot ser:
- En el punt 1 –aprovació de l’acta anterior- afegir unes paraules al regidor Sr. Francisco
Revuelta que no va dir.
- En el mateix punt, tornar-me a canviar unes paraules, no vaig dir emissió de l’informe,
sinó sol·licitar un informe.
- En el punt 9 –precs i preguntes- a la regidora Montse Meseguer se li ha restat com el
99’99 % de la seva interpretació, i a la resta no.
Tanmateix el punt 8-c) vàrem deixar ben clar que no havia comprat les cadires, les havia
consultat, vaig dir el preu, el descompte, però les vàrem aprovar en Junta, per tant és un
acord i no una informació.
Per tant, s’aprova l’acta amb la inclusió com a document annex de la transcripció literal de:
a) L’esmentat referent al punt 1.
b) Tot el punt 9 de precs i preguntes.
c) I la rectificació de l’acord del punt 8 c) (amb data de l’acord 21-05-09).”
La Sra. Meseguer pregunta perquè se la menciona, i si és perquè la seva intervenció està molt
resumida i es pensa que calia posar-hi tots els passos que se li van explicar.
La Sra. Alcaldessa manifesta que el que ha dit no va per ella, i que sí que li sembla que
igualment s’han de posar les coses que diu una persona que les que diu una altra..
La Sra. Meseguer respon que considera que només cal posar-hi un resum.
El Sr. Carrillo pregunta que perquè no s’ha fet un resum al punt anterior
La Sra. Meseguer pregunta si es refereix a que aquest és molt llarg i l’altre no.

Respon el Sr. Carrillo que aquest ja li sembla bé, però que l’altre també havia de ser en
conseqüència.
No hi ha més intervencions sobre rectificacions de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada
per unanimitat. La secretària fa constar que comprovada l’errada material observada en la
redacció del punt 8 c), la salva, en el sentit que es fa constar que és un acord d’adquirir el
mobiliari i no que ja havia estat adquirit.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a la següent proposta que presenta
l’alcaldia en aquest punt, la qual copiada diu:
“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística que a continuació es
relacionen, i
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten en cadascun dels expedients,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament 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. 33/09.- Miquel Farnell Casanoves: Llicència urbanística per a la construcció de
dos blocs plurifamiliars entre mitgeres (dos pisos a cada bloc, més magatzem a planta
baixa) al C. Colon, núm. 19 i C. Dr. Fleming, núm. 20.
- Núm. 41/09.- Explotaciones Pemar SL: Llicència urbanística per a l’acabament de les
obres de construcció d’una granja al polígon 11, parcel·la 120.
- Núm. 46/09.- Àngels Farnell Adern: Llicència urbanística per a pintar la façana de
l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 37.
-Núm. 47/09.- Joana Roca Gou: Llicència urbanística per a reposar teules malmeses per
vendaval, a l’habitatge ubicat al C. Jacint Verdaguer, núm. 19.
-Núm. 51/09.- Sònia Mateu Camps: Llicència urbanística per a fer una piscina al jardí de
l’habitatge ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 32.
-Núm. 52/09.- Jaume Solé Miquel: Llicència urbanística per a l’arranjament de les
façanes de l’edifici existent en cantonera, ubicat al C. Sant Antoni, núm. 23.
-Núm. 53/09.- Mercè Mateu Torredemer: Llicència urbanística per a canviar la banyera
per un plat de dutxa de l’habitatge ubicat al C. Dr. Fleming, núm. 30.
-Núm. 55/09.- Carme Sanahuja Solé: Llicència urbanística per a l’arranjament del
paviment de la terrassa, revocat de parets i canvi de la canal de recollida d’aigua de
l’habitatge ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 33.
-Núm. 56/09.- Antònia Santaularia Camps: Llicència urbanística per a l’arranjament del
terrat i construcció de tabic pluvial a l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 35.
-Núm. 57/09.- Teresa Farré Gausachs: Llicència urbanística per a obres de manteniment i
salubritat i col·locació d’impermeabilització de la coberta existent, a l’habitatge ubicat al
C. Orient, núm. 16.
-Núm. 58/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura
de cales per a canalització de gas al C. Les Creus, s/n.
-Núm. 59/09.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura
de cales per a canalització de gas al C. Baladruga
-Núm. 60/09.- Vicent Roca Simó: Llicència urbanística per arranjament de la façana de
l’immoble ubicat al C. Cervantes, núm. 6.
-Núm. 61/09.- Amadeu Serrano Piñol: Llicència urbanística per reparació del
clavegueram de l’habitatge ubicat a l’Av. Verge de Montserrat, núm. 7.

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’ICO pertinent i la seva forma de liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat, que es refereix íntegrament a la llicència sol·licitada pel Sr. Miquel Farnell, i que
després de diverses consideracions per part de tots plegat, s’acorda enretirar-la i deixar-la
pendent d’aprovació per tal de poder realitzar, abans, gestions necessàries per a la formació d’un
criteri just per part dels components de la Junta. No havent-hi més intervencions, se sotmet a
votació la proposta presentada que queda aprovada per unanimitat, excepte la llicència núm.
33/09 del Sr. Miquel Farnell i Casanovas que s’enretira..
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Es procedeix a continuació, a donar lectura a la següent
proposta que diu:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de
les factures i obligacions de pagament que importa 6.310’84 € presentats en aquest
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del dia 21-5-2009, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 17-09-2008, 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 2-6-09, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 6.310,84 €, 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual la proposta se sotmet a votació i queda aprovada
per unanimitat.
4.- PROJECTE “CANVI SANEJAMENT PLAÇA DE LA GENERALITAT”.- Acte seguit
es dóna compte de la proposta que es presenta i que, copiada, diu el següent:
“Atès el projecte bàsic i d’execució de l’obra titulada “Canvi de sanejament de la Plaça de la
Generalitat del Palau d’Anglesola” redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Gelonch i Pifarré,
dels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i,
Atès el que disposen els arts. 24 a 33 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les
entitats locals de Catalunya, l’art. 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, de
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i la normativa
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i
Tenint en compte l’informe tècnic emès en data 22-4-2009 que s’uneix a l’expedient, i,
Atès que d’acord amb el que disposa l’art. 274.1.b) del Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya,
És pel qual proposo a la Junta de govern l’adopció del següent acord
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obres titulat “Canvi de sanejament de la Plaça de
la Generalitat del Palau d’Anglesola”, amb un pressupost d’execució per contracta de trentanou mil quatre-cents setanta euros amb quaranta cèntims (39.470’40 E).

Segon. Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament. Cas de
no presentar-se al·legacions aquesta aprovació esdevindrà definitiva.
No obstant, la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
S’obre el debat i intervé en primer lloc el regidor Sr. Francesc Revuelta que fa una breu
exposició als assistents del resultat de la reunió que va mantenir amb els propietaris dels
immobles als quals afecta l’obra, així com la intenció de fer-ne una altra un cop fets els
amidaments, per tal d’informar-los del cost que s’aplicaria al contribuent.
A continuació la Sra. Alcaldessa pregunta a la secretària el perquè de l’informe tècnic que consta
a l’expedient, que el troba ambigu ja que el projecte està redactat pel mateix tècnic que fa
l’informe. Que en el projecte de l’Annex del projecte d’il·luminació del SAU-3 no recorda que hi
sigui aquest informe.
La secretària respon que l’informe s’ha emès seguint el procediment. Que l’informe no parla del
projecte sinó que fa referència a que els elements que conté s’ajusten als preceptius i a que es
tracta d’una obra de caràcter ordinari. Que no es va creure necessari que el fes un altre tècnic,
però que si així s’acorda, es procedirà a canviar-lo. En referència a l’Annex del Projecte que
esmenta, cal fer referència a que, aquell, forma part d’un Text refós ja aprovat.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada quedant aprovada per
unanimitat.
5.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ PISCINES – ESTIU 2009.- En aquest punt es dóna
lectura a la proposta que copiada diu el següent:
“Atès que cal contractar, amb caràcter d’urgència, el servei del manteniment del complex de
les piscines municipals per la temporada estiuenca de l’any 2009, i
Atès que aquest servei de manteniment la temporada passada va ser realitzat de manera
satisfactòria per part del Sr. Santiago Sanmarini i Jovells,
És per tot el qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent
acord:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació pel sistema de procediment negociat sense
publicitat i amb caràcter d’urgència, del servei de manteniment del complex de les piscines
municipals per la temporada estiuenca de l’any 2009.
Segon.- Aprovar el Plec de condicions que ha de regir l’arrendament d’aquest Servei, el qual
s’adjunta al seu expedient.
Tercer.- Adjudicar el servei de manteniment del complex de les piscines municipals per la
temporada estiuenca de l’any 2009, al Sr. Santiago Sanmarini i Jovells.
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar el corresponent contacte amb l’adjudicatari.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions, per la qual cosa, se sotmet la proposta a votació, quedant
aprovada per unanimitat.
6.- AUTORITZACIONS TERRASSES ESTIU.- Acte seguit es procedeix a la lectura de la
proposta que, copiada literalment, diu:

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’unes
terrasses durant els mesos d’estiu i que són les que seguidament es relacionen:
Titular: M. Amèrica Gonzalez Tazón
Sol·licitud: Terrassa d’estiu
Establiment: Bar Ricky’s
Ubicació: Àusies Marc, 4
Titular: Noemí Hezcua
Sol·licitud: Terrassa d’estiu coberta per una pèrgola
Establiment: Bar Pyramid
Ubicació: Francesc Boldú, 7
Titular: Laura Nabau Salvia
Sol·licitud:Terrassa d’estiu delimitada per jardineres
Establiment: Cafeteria S’Abril
Ubicació: Urgell, 1
És pel qual, proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord:
Autoritzar les peticions demanades, amb les condicions establertes a l’ordenança.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i s’obre un ampli diàleg només en referència a la
col·locació d’una pèrgola que es resumeix i conclou en que s’autoritza la seva instal·lació en tant
que no ocupi més lloc, en amplada, que una zona d’aparcament d’un vehicle, als efectes de
respectar el trànsit del carrer.
Sense més intervencions se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
7.-CONTRACTACIÓ PROGRAMARI INFORMÀTIC.- Tot seguit es dóna lectura a la
proposta que es presenta en aquest punt, la qual diu:
“Atès que l’Ajuntament disposa en l’actualitat d’un sistema de gestió de tributs en MSDOS,
que, tot i cobrir les principals necessitats tècniques que requereix la normativa legal,
presenta carències, tant en temps com d’elements que cada dia resulten més necessaris per a
la corporació, que permetin l’explotació i anàlisi d’aquests amb la possibilitat d’una
integració amb la resta d’aplicacions informàtiques que la tecnologia d’avui dia permet, a
més que per l’any vinent, degut a l’aplicació de la normativa, serà impossible cobrir les
necessitats tècniques de la corporació amb l’ actual sistema de gestió de tributs, per la qual
cosa aquesta corporació ha considerat que és necessària la modernització i millora dels
sistemes i aplicacions informàtiques, tot el qual automatitzà els circuits administratius i
optimitzarà els processos de gestió i, al mateix temps, facilitarà la interoperabilitat dels seus
sistemes corporatius, i
Tenint en compte que l'Ajuntament del Palau d’Anglesola contempla l’adquisició de noves
eines de programari per a la Gestió Tributària i Recaptació, a més de la seva adaptació als
procediments tècnic-administratius més habituals realitzats en l'Ajuntament.
En virtut del que s’ha exposat; considerant els informes i demés documentació que consten
en l’expedient i, atès el que respecte l’aprovació de l’expedient i obertura del procediment
d’adjudicació s’estableix en el l’article 94 de la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent acord:

Primer.- Aprovar l’expedient i, en conseqüència, autoritzar la convocatòria de la licitació
per a la contractació administrativa del servei “Programari informàtic Gestió tributària” sota
la modalitat licitatòria següent:
Procediment: negociat sense publicitat.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació del servei esmentat.
Tercer.- En l’expedient contractual es determina l’element següent:
El pressupost total de licitació és el de 29.458,20 Euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Pressupost net:
25.395,00 euros.
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 16%:
4.063,20 euros.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de
la licitació.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per al desenvolupament dels acords adoptats.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa inicia el debat adreçant-se a la secretaria per a preguntar envers diversos
punts del plec de clàusules, entre els quals si és un contracte sense negociar, si és necessari
posar-hi la garantia, i si cal llogar el 2% de treballadors discapacitats de l’atur la qual cosa no
troba procedent per a venir a instal·lar un programari.
La secretària respon que el que consta al plec de clàusules és la normativa que procedeix aplicar.
Que el que l’ajuntament ha d’establir són les puntuacions, però que la normativa relacionada és
la que pertoca al procediment. Que si volen canviar els plecs ho facin, però que la normativa que
hi ha és la legal. Que la garantia és d’aplicació i serà retornada quan pertoqui, i que, en referència
al 2% dels treballadors discapacitats, es tracta d’una normativa establerta que han d’acomplir les
empreses que els sigui d’aplicació si és que reuneixen els requisits que disposa. Afegeix que aquí
no es regula instal·lar un programari, sinó que el que es regula és un procediment negociat sense
publicitat per a la contractació d’un servei, pel qual cal consultar tres empreses.
El Sr. Farnell explica que aquesta paperassa i condicions també s’han d’acomplir quan fan, per
exemple, la pavimentació d’un carrer. Pregunta qui valorarà quina és la millor oferta per
l’ajuntament.
La Sra. Alcaldessa respon que caldrà agafar el que mostra als regidors, perquè és el que va lligat
amb comptabilitat i que són l’empresa que fan el 99 % dels programes de l’administració. Que
n’ha consultat altres, però que caldrà anar a aquest.
El Sr. Farnell comenta que li sembla una barbaritat un import de 30.000 E. per un programa de
taxes que només agilita la feina d’una persona. Que sap que hi havia altres coses, com la
modernització de tot el sistema de l’ajuntament, i que considera que es podria fer tot junt.
Pregunta si en aquell preu hi ha inclosos els ordinadors.
La Sra. Alcaldessa respon que el programa no és només per taxes sinó que conté arxius que faran
que les dades s’entrin automàticament i no una per una, com es fa ara degut a que els programes
no són compatibles. Que la modernització del sistema que es necessita a l’ajuntament és aquest, i

en detalla el seu contingut llegint les característiques tècniques que consten al Plec de clàusules.
Afegeix que el programa traspassa les dades a comptabilitat. Explica també que la Diputació fa
aquest servei a la majoria de pobles i els cobra un 3 %. Que al Palau sempre s’ha cobrat aquí, que
ja hi ha la persona que ho fa, i que val la pena mantenir-ho perquè un 3% dels impostos són
diners.
La Sra. Meseguer aclareix al Sr. Farnell, pel fet d’haver dit que ho trobava car, que ha de saber
que el programa costa uns 12.000 E., i que la resta és l’actualització de les dades, que és gairebé
el treball d’un mes, la qual cosa faria la mateixa empresa.
La Sra. Carme Tàpies explica que l’import de 12.910 E. IVA inclòs, és per a traspassar dades i
per a incorporar la informació, i que després, el que resta, és el manteniment. Afegeix que si
aquest servei no s’instal·la enguany, s’haurà de fer l’any vinent, perquè els contribuents es
posaran en contacte amb l’ajuntament mitjançant Internet i, allí, hi podran consultar els seus
expedients. Que els ordinadors no hi són inclosos, però que això és d’un import menor. A
continuació fa preguntes sobre l’informe de secretaria, més que res en quan a la procedència de
diversa normativa que s’hi relaciona i també en quan a la partida del pressupost i que a la del
capítol 2 hi havia consignació.
La secretària respon que el seu informe és correcte, que conté la normativa i el procediment a
aplicar. Que la partida pressupostària és del capítol 6 perquè aquesta despesa és una inversió i
que no hi ha suficient consignació ni al capítol 2 ni al 6, la qual cosa és necessària per a procedir
a una contractació.
La Sra. Meseguer comenta que cal fer una modificació de crèdit.
La Sra. Alcaldessa comenta que la part del pagament que sigui aplaçada, sobrarà.
La secretària explica que no sobrarà res, perquè el que no es liquidi enguany s’haurà de liquidar
el vinent, per la qual cosa, aquella consignació afectada s’haurà d’incorporar al nou pressupost.
Sense més intervencions se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
8.- CONTRACTACIÓ ESCOMBRADORA.- Aquest punt s’enretira fins a una propera sessió
perquè l’expedient no està ultimat.
9.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA.- a) Sol·licitud exempció: La Sra. Alcaldessa dóna compte en
aquest apartat, de la petició presentada per la Sra. Mercè Mateu Torredemer, en la que sol·licita
l’exempció de l’ICO corresponent a la llicència d’obres que té demanada perquè es tracta d’obres
que requereix la seva situació. Que un cop consultat ha resultat que en aquesta població no està
establerta aquesta exempció, que hi ha poblacions que ho fan i n’hi ha que no, i que el que
proposa és establir-la.
El Sr. Farnell pregunta si es farà el mateix tractament si es presenta un altre cas, i posa l’exemple
d’un padrí que no pugui pujar escales i calgui col·locar un ascensor.
La Sra. Alcaldessa respon que si té reconeguda una minusvalia es faria igualment. Que seria
similar a l’exempció de l’Impost dels cotxes. Que és com l’acord que van fer en Junta per la
pedregada tan important que hi va haver.

Preguntada la secretària informa que caldria regular-ho mitjançant taxa. Que són d’aplicació
conjuntament impost i taxa. Que l’exempció per minusvalidesa de l’Impost dels vehicles té
regulada la seva aplicació directament per llei.
El Sr. Revuelta manifesta que podrien tramitar la sol·licitud concedint una subvenció.
La Sra. Alcaldessa creu que potser així seria el més correcte. I pregunta com es va fer l’exempció
en quan a la pintura de les façanes.
El Sr. Revuelta va dir que ho van acordar així sense que es fes res més.
La Sra. Alcaldessa clou aquest debat, de comú acord entre tots, en deixar-lo pendent de resoldre
fins a una propera sessió per tal d’estudiar-ho millor.
b) Cap de futbol: Es dóna lectura a la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu el següent:
“Atès l’expedient incoat per a la contractació i adjudicació del servei titulat “Reg automàtic
camp d’esports”, i
Ateses les propostes econòmiques presentades per les empreses BONBOIX SL i JARDITEC
SL, les quals han estat estudiades i valorades per l’equip de Govern, i
Atesos els informes tècnics i de secretaria en relació a la contractació de l’esmentat servei, i
Vist allò que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic,
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa BONBOIX SL el contracte anteriorment esmentat per ser
l’oferta que més ha interessat, en conjunt, a l’Ajuntament, pel preu de 10.084,00 €, més
1.613,44 € en concepte d’IVA.
Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectiu els acords precedents.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i efectes.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i fa un repàs a la documentació que consta a
l’expedient que acaba amb dues diligències de secretaria en les quals, diu, hi consta en la
primera, que fins al dia 26, data última de presentació de proposicions, no se n’havia presentat
cap. De l’altra diligència en dóna lectura íntegra i diu: “Per a fer constar que en relació a la
contractació del servei titulat “Reg automàtic camp d’esports”, la Sra. Alcaldessa en data 1-609 al migdia, m’ha fet lliurament d’una còpia de l’informe tècnic emès pel Sr. David Palou en
relació a les proposicions econòmiques presentades per les empreses Bonboix SL i Jarditec SL,
així com també de les dues propostes econòmiques de les esmentades empreses, les quals porten
data de 14-4-09 i 5-4-09 respectivament, sense registre d’entrada a l’Ajuntament, tot el qual ha
lliurat per tal de donar continuïtat a l’expedient tramitat per a l’adjudicació del servei titulat
“Reg automàtic camp d’esports”. – El Palau d’Anglesola, 3 de juny de 2009.- La secretària.”
Acabada la lectura la Sra. Alcaldessa pregunta si qualsevol contracte es registra.
La secretària respon que no es tracta d’un contracte, sinó que són pliques i que, aquestes, es
registren. Li recorda que en la Junta en que van acordar-ne la contractació, es va fer incís en fer
tots els tràmits del procediment legalment per escrit.
La Sra. Alcaldessa pregunta si totes les pliques es registren, i també el perquè no va registrar
aquestes quan ella les hi va lliurar, al qual la secretària respon que les pliques s’han de registrar

perquè sinó se’n podria presentar fora del termini legal. Respon també que les d’aquesta
contractació, la Sra. Alcaldessa les hi va lliurar el dia 1 de juny, quan ja havia finalitzat el
termini de presentació que era fins el dia 26 de maig.
La Sra. Alcaldessa fa referència a un expedient de l’any 2004, de contractació del manteniment
de la llum pública, i diu que les propostes que hi ha, tampoc estan registrades.
La secretària respon que de l’any 2004 ara no procedeix parlar-ne, que del que ara cal parlar és
de l’expedient de la contractació del reg, del qual se’n va acordar la seva contractació en la Junta
del dia 7-5-09 i que, concretament, secretaria va informar que calia fer tota la paperassa legal per
a la presentació de les propostes, al qual, la Sra. Alcaldessa va dir que per això ho portava a la
sessió. Segueix la secretària explicant que es van fer les invitacions legals corresponents,
signades per l’alcaldia, lliurant-les a les empreses perquè les presentessin abans del dia 26 de
maig, i ignorant que les propostes ja estaven presentades en les dates relacionades a la diligència
transcrita, la qual cosa es considera haver fet el ridícul.
La Sra. Alcaldessa respon que les cartes s‘havien de fer i que considera que secretaria ha fet el
ridícul amb les diligències que ha emès, a més d’haver estat una pèrdua de temps. I pregunta a la
secretària si sap que la seva feina és assessorar-la.
La secretària respon que les diligències estan emeses per a salvar les seves responsabilitats en
referència al procediment emprat. I en quan a l’assessorament reitera la informació donada en la
sessió de la Junta de govern en relació a la necessitat d’executar la contractació d’acord amb la
legalitat, incidint en que així és com va tramitar l’expedient, sense que ningú la informés, ni tan
sols en signar les cartes de la invitació a la presentació de proposicions que, aquestes, ja estaven
presentades, i que tot el que llavors es tramitava ja no tenia cap sentit.
La Sra. Carme Tàpies pregunta el perquè quan va lliurar a secretaria les propostes presentades a
l’alcaldia, no se li va fer menció del perquè no les havia registrat.
La secretària pregunta perquè en el moment de signar les cartes de les empreses d’invitació a la
presentació de propostes, no li va dir que aquestes ja estaven presentades. Que en la sessió de la
Junta del 7-5-09, es va acordar que es demanarien les propostes i que els tècnics les valorarien.
Que no té cap sentit que arribi una carta així a una empresa demanant-li la presentació d’una
proposta que ja ha estat presentada amb anterioritat.
La Sra. Alcaldessa torna a remetre’s a l’expedient de l’any 2004 abans relacionat i diu que allí
tampoc s’ha registrat i no obstant no hi ha cap diligència.
Respon la secretària que d’aquell expedient, ja tancat, ara no se’n parla, que ara el que està en
tràmit és el del reg, i que l’ajuntament d’aquell moment no és dedicava a fer auditories i el d’ara
sí, i que per tant s’ha d’anar amb molt de compte perquè cada ensopegada que fa se li retreu
escrupolosament. I acaba dient que per part seva ja ha explicat el procediment que, en aquest
cas, s’han saltat, i que ara qui s’ha de comprometre no és pas la secretària, sinó que qui ha de
discutir i adoptar els acords, són els regidors.
La Sra. Alcaldessa demana que consti en acta el que la secretària acaba de manifestar.
El regidor Sr. Ramon Farnell pregunta perquè no es van enregistrar aquelles propostes quan es
van presentar. Que així és com es fa en tots els concursos.

La Sra. Alcaldessa respon que ella no hi va als concursos, que és l’alcaldessa, i pregunta com ha
de saber ella que s’han d’enregistrar.
Respon el Sr. Farnell que, en tot cas, quan se li van donar les cartes d’invitació per a signar, de
segur que les va llegir abans. Que registrar les propostes amb posterioritat a la data no hauria
estat correcte.
La Sra. Tàpies torna a l’expedient de l’any 2004, i la Sra. Meseguer intervé dient que d’això ja
en fa cinc anys, que si fos d’un any ho entendria, i pregunta si no es registren tots els paper que
entren a les oficines abans de destinar-los al seu lloc.
Respon la Sra. Alcaldessa que depèn, uns si i altres no. I diu que acostuma a guiar-se amb els
expedients perquè no sap els procediments, que ella no és secretària ni vol ser-ho, i que se li han
de dir els procediments.
La secretària manifesta que només cal que els pregunti, que quan ho ha fet se li ha explicat. Que
digui quan no ho ha fet o quan l’ha enganyat.
Segueixen les intervencions entre la Sra. Alcaldessa i la secretària, insistint la primera en el
sentit que ella no ha de preguntar res i que se li havia d’haver informat de l’enregistrament de les
propostes i que ella ha d’estar assessorada. La segona manifesta que ja va fer el procediment
correcte i que si no es demana la informació s’entén que ja se sap. Que a més li va donar una
còpia d’un Fax d’un informe del Sr. Palou, arribat el dia 19 de maig, en el que es valorava unes
propostes que, segons secretaria, encara s’havien de presentar, sent la data límit el 26 de maig, i
en referència a aquell informe, li pregunta què en va fer d’aquest informe, que a la secretària no
n’hi va fer cap menció.
L’alcaldessa respon que ho va parlar amb els regidors, al qual la secretària insisteix en que, a
ella, no se li va dir res i li pregunta com creu que havia d’endevinar que les propostes eren ja a
l’ajuntament. La Sra. Alcaldessa respon preguntant que com havia de saber ella que les
propostes s’havien d’enregistrar, i li demana assessorament, al qual la secretària respon que
només cal que el demani. La Sra. Alcaldessa respon que el vol sempre, i la secretària manifesta
que l’expedient és correcte i també que al signar les cartes de petició de propostes, li havia
d’haver dit que ja les tenia i que no calia passar-les. Respon la Sra. Alcaldessa que quan va
arribar l’informe tècnic, ja es podia pensar que les tenia i que, les cartes, igualment s’havien de
passar. Insisteix la secretària en que ella ha de salvar les seves responsabilitats, al qual la Sra.
Alcaldessa, referint-se altre cop a l’expedient del 2004, comenta que, en aquell, no hi va fer cap
diligència, al qual la secretària diu que, llavors, ningú li buscava mals de caps i que, ara, els hi
busquen sempre. Respon la Sra. Alcaldessa que se’ls ha buscat ella sola.
La secretària clou la seva intervenció dient que ha tramitat l’expedient adequat a la legalitat i
que, en tot cas, no és ella qui s’ha saltat els procediments.
La Sra. Alcaldessa manifesta que el que ha fet és una pèrdua de temps horrorosa i que només li
calia demanar, que mai s’ha negat a donar-li res.
Sense més intervencions, se sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat.
10.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-tres hores i
vint minuts.

