
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint de juny 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 6-6-2014, 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.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en 

aquest punt i que, 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. 52/14.-  M. Dolors Vizcaíno Bota: Llicència urbanística per pintar la façana de l’habitatge 

ubicat al C. Cervantes,  núm. 28.   

- Núm. 53/14.-  Joan Roca Farnell: Llicència urbanística per a l’arranjament de paret mitgera 

d’argamassa de terra en mal estat, de l’habitatge ubicat al C. Canal, núm. 10.  

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als sol·licitants 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.” 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, tot seguit, 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 20.492,07 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 06-06-2014, 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 19-06-14, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 20.492,07 €, 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. 

 

4.- PADRONS IBI RÚSTEGA I BICES - 2014.- Es procedeix a continuació a donar lectura a la 

proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual diu el següent: 

 

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2014, corresponents a 

l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústega i de característiques especials, 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 els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2014, corresponents a l'Impost 

sobre Béns Immobles de naturalesa rústega i de característiques especials, que són els següents: 

IBI Rústega: 

Padró total:                        41.557,35 € 

Padró béns no subjectes:               0,00 € 

Padró béns exempts:                    34,72 € 

Llistes cobratòries:             41.522,63 € 

IBI Característiques especials: 

Padró total                          12.437,78 € 

Llistes cobratòries               12.437,78 € 

Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries així com el seu període de liquidació al 

públic durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província, al tauler 

d’anuncis i web municipals als 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.” 

 

La Sra. Alcaldessa  declara obert el debat. No hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta 

presentada que queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- MODIFICACIÓ PADRÓ SERVEI D’AIGUA POTABLE – EXERCICI 2013 .- A continuació 

la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les modificacions efectuades al Padró i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, corresponents a l’exercici 2013, en concepte d’altes i baixes, i 

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions del Padró i llistes cobratòries corresponents a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, corresponents a l’exercici 2013, en concepte d’altes i baixes, que 

són les següents:        

ALTES 

Quota manteniment   973,80 € 

Iva manteniment   204,31 € 

Servei d’aigua           1.958,31 € 

Iva servei aigua   192,86 € 

Cànon                         8.362,88 € 

Iva cànon               836.39 € 

TOTAL ALTES..... 14.498,60 € 

 

BAIXES 

Quota manteniment 973,80 € 



Iva manteniment 204,31 € 

Servei d’aigua          3.398,85 € 

Iva servei aigua 339,93 € 

Cànon                     27.268,19 € 

Iva Cànon          2.726,09 € 

TOTAL BAIXES...34.911,88 €                         

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los 

que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, 

aquest acord esdevindrà definitiu. 

No obstant, la Junta de Govern 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.- MODIFICACIÓ PADRONS SERVEI D’AIGUA POTABLE – EXERCICIS 2010-2011- 

2012.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la 

següent: 

 

“Ateses les modificacions efectuades als Padrons i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis  2010-2011 i 2012, en concepte d’altes i baixes, i 

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions dels Padrons i llistes cobratòries corresponents a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2010-2011 i 2012, en concepte d’altes i baixes, 

que són els següents:         

ALTES 

Quota manteniment 64,92 € 

Iva manteniment 13,63 € 

Servei d’aigua   94,39 € 

Iva servei aigua            9,45 € 

Cànon                        172,48 € 

Iva cànon             17,24 € 

TOTAL ALTES....... 372,11 € 

 

BAIXES 

Quota manteniment 64,92 € 

Iva manteniment 11,69 € 

Servei d’aigua               2,84 € 

Iva servei aigua       0,24 € 

Cànon                         80,19 € 

Iva Cànon               6,42 € 

TOTAL BAIXES...  166,30 €                       

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los 

que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, 

aquest acord esdevindrà definitiu. 

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

 

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

unanimitat. 

 

7.- CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA TITULADA “ARRANJAMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS I ELS SEUS VESTIDORS”.-  Acte seguit la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la 

proposta que diu el següent: 

 



“Atesa la certificació d’obra núm. 2 presentada per l’empresa DIPCO OLESA EMPRESA 

CONSTRUCTORA SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”   inclosa al PUOSC, anualitat 

2012, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors” , emesa pels directors 

facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi Capell d’un import de 79.060,57€. 

Segon.-  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. 

 

8.- AUTORITZACIÓ TERRASSA EXTERIOR.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la 

proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atesa la instància presentada pel la Sr. Carlos Serrano Teixidó, en data 20-6-14, sol·licitant 

autorització per a la instal·lació d’una terrassa, i 

Tenint en compte la normativa vigent per aquest tipus d’instal·lacions, 

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

Autoritzar la instal·lació d’una terrassa davant de la façana del Bar Ricky’s, ubicat al carrer Ausias 

March, núm. 4, durant els mesos d’estiu (de juny a octubre), amb les condicions establertes a 

l’ordenança. 

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 aquesta proposta a votació i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL 

POLIESPORTIU.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la següent: 

“Atesa la necessitat de cobrir la gestió del bar del pavelló poliesportiu municipal del Palau 

d’Anglesola, en el sentit d’oferir el servei de bar i realitzar el servei de neteja de les instal·lacions 

poliesportives, i 

Atès que de conformitat amb l’article 109.1 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 (en endavant 

TRLCSP), la celebració de contractes per part de les Administracions públiques requerirà la prèvia 

tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la 

necessitat del contracte en els termes previstos a l’article 22 del citat text refós. 

A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 

contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, han de ser 

determinades amb precisió, deixant-ne constància a la documentació preparatòria, abans d’iniciar 

el procediment encaminat a la seva adjudicació. Resultant ser les següents: 

a) L’explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions del bar del pavelló.  

b) Obertura i tancament de portes, llums, alarmes, d’acord amb el calendari i horaris 

d’utilització de les instal·lacions del pavelló. 

c) Neteja del pavelló i dels espais complementaris. 

I, atès l’informe emès per secretaria-intervenció, el qual consta a l’expedient, 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 8-8-11, i 
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de regir 

l’adjudicació del contracte, i  

Atès que l’article 277 del TRLMRLC disposa que els plecs de clàusules administratives, un cop aprovats 

s’han d’exposar al públic per un termini mínim de 20 dies, amb la corresponent inserció al BOPL a fi de 



poder presentar reclamacions que hauran de ser resoltes per l’òrgan de contractació, és pel qual proposo a 

la Junta de Govern l’adopció el següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques  que han de regir la contractació 

per a la concessió de la gestió de servei públic del bar del pavelló municipal d’esports i neteja de 

les seves instal·lacions. 

Segon.- Sotmetre el Plec de clàusules a un tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies 

hàbils al BOPL, perfil de contractant i tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de que, si 

escau, s’hi puguin presentar reclamacions. 

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé aquesta 

restarà condicionada a que el Plec de clàusules estigui definitivament aprovat.   

Quart.- Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte. 

Cinquè.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 

26 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPL. 

Sisè.- Publicar la licitació al perfil del contractant. 

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 que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

10.- RECEPCIÓ PARCIAL OBRA TITULADA “ARRANJAMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS I ELS SEUS VESTIDORS”.-  A continuació es dóna lectura a la proposta que, 

copiada, és la que diu: 

 

“Atesa l’acta de recepció i el certificat final, ambdós parcials, de l’obra titulada “Projecte bàsic i 

d’execució d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”, emesos en data 20 de 

juny de 2014, pels quals es dóna per rebuda la part de l’obra corresponent a la zona de les platges, 

canals de les piscines, tancament posterior del recinte i el canvi del sistema de tractament de 

l’aigua, i 

Atès que en aquella mateixa acta es fa constar que s’ha decidit posposar l’execució de la resta de 

les obres adjudicades que corresponen bàsicament a l’adequació de l’edifici dels vestidors i la 

zona del bar i que es realitzarà un cop finalitzi la temporada de bany, i 

Atès que la no execució d’aquella part d’obra no impedeix el normal funcionament del complex de 

les piscines municipals, i 

Tenint en compte l’inici de la temporada de bany, i per tant, la imminent obertura al públic del 

recinte de les piscines municipals, 

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

 

Primer.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció parcial de l’obra titulada “Projecte bàsic i 

d’execució d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”. 

Segon.- Comunicar aquest acord, juntament amb una còpia de l’acta de recepció parcial, a 

l’empresa DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL, adjudicatària de l’obra 

esmentada, per al seu coneixement i efectes. 

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

 

Obert el debat no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

11.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI MANTENIMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS – ESTIU 2014.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent: 

 

“Atès que cal contractar, amb caràcter  d’urgència, el servei del manteniment del complex de les 

piscines municipals per a la temporada estiuenca de l’any 2014, i 

Ateses les converses mantingudes amb les diferents persones que han gestionat el servei de 

manteniment de les piscines municipals durant els darrers anys, i  



Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant 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 el servei de manteniment del complex de les piscines municipals 

per la temporada estiuenca de l’any 2014, a la Sra.  Teresa Serrano i Piñol, amb efectes des del dia 

21-6-14. 

Segon.- Aprovar el Plec de condicions que ha de regir aquest servei, el qual s’adjunta al seu 

expedient. 

Tercer.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost vigent. 

Quart.- Requerir la Sra. Teresa Serrano i Piñol per tal que comparegui a l’Ajuntament per a signar 

el corresponent contracte i dipositi, abans, la fiança corresponent que importa la quantitat de 500 

euros. 

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 sotmet a votació aquesta proposta 

que queda aprovada per unanimitat. 

 

12.- 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 

quinze minuts. 

 


