
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-
sis de març de l’any dos mil deu, 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: Francesc Revuelta i 
Hernando, Carme Tàpies i Llobera, i Francesc Carrillo i Bergua. A indicació de la Sra. 
Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els 
regidors Ramon Farnell i Barqué i Emili Pastó i Garcia. 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 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 11-3-2010, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha 
alguna observació o rectificació a fer,  i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació, i queda 
aprovada per unanimitat. 
 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Es dóna lectura a les següents propostes que presenta 
l’alcaldia en aquest punt, les quals copiades diuen: 

 
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. 33/2010.-  Jaume Timoneda i Nabau: Llicència urbanística per arranjament de 
coberta malmesa i parets i nou paviment al pis, de l’habitatge ubicat al C. Sant Antoni, 
núm. 5. 
- Núm. 34/2010.-  Miquel Tribó i Berenguer: Llicència urbanística per a realitzar obres 
d’impermeabilització de la coberta amb col·locació de plaques d’onduline, a l’habitatge 
ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 14 

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.” 
 
 
b) Atesa la instància presentada pels Srs. Cristòfol Gutiérrez Royo i Laia Marin 
Realp, en sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge 
ubicat a la Pl. Catalunya, núm. 9,  i 
Atès que els serveis tècnics municipals, han emès informe favorable, en data 18 de 
març de 2010. 
Proposat l’atorgament de la llicència de primera ocupació referent a la vivenda 
abans relacionada, en tant que les obres executades s’ajusten a les emparades en el 
projecte aprovat, que s’adeqüen al destí previst, i que s’han acomplert les 
condicions imposades en la llicència, 



Examinats els arts. 90 i 91 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
en relació amb el 12 de la Llei 24/1991, de l’habitatge, en aplicació dels quals, la 
llicència de primera utilització, acredita el compliment de les condicions imposades 
a la llicència d’obra, 
I tenint en compte també el contingut del Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre 
requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat, i en especial el seu article 6.3 que disposa que, prèviament a la seva 
ocupació, els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, 
És per tot el qual, se sotmet a la consideració de la Junta de Govern, el següent 
acord: 
 
Atorgar llicència municipal de primera ocupació en favor dels Srs. Cristòfol 
Gutiérrez Royo i Laia Marin Realp, per l’habitatge ubicat a la Plaça Catalunya, 
núm. 9, amb les condicions que es relacionen: 
Condicions: 
a) La llicència s’atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de 
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la 
responsabilitat civil o penal en què es pugui incórrer en l’atorgament de la 
llicència autoritzada. 

b) La llicència queda condicionada també a que hi hagi feta la connexió de tots els 
serveis de l’habitatge a la xarxa general de la població i liquidades les taxes 
corresponents a aquests serveis, per la qual cosa serà requisit previ per enretirar 
aquesta llicència que s’hagin abonat les taxes per la connexió,  comptador, i si 
cal, caixa, corresponent al servei d’aigua potable de l’habitatge relacionats. 

c) L’habitatge no podrà ser habitat sense la prèvia obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat corresponent. 

d) Cal tramitar la corresponent alta de la construcció, per la liquidació de l’IBI, a 
les mateixes oficines municipals o bé directament al Centre de Gestió Cadastral, 
havent, llavors, de presentar el corresponent comprovant a l’ajuntament. 
Ambdós tràmits, l’un o l’altre, cal que es realitzin en el termini d’un mes a 
comptar des de la rebuda de la notificació de la concessió de la llicència. 

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

S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació les 
propostes que ha presentat les quals queden aprovades per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt es presenta la proposta que, copiada, 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 16.660,36 € presentades en aquest 
Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 
11-03-2010, i 
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 22-03-10, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 16.660,36 €, 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.” 
 

S’obre el debat que, en extracte, és el següent:  Intervé la regidora portaveu del grup AUP 
manifestant que cal enretirar una factura de la casa Derquim. Alhora demana que es consulti si 
s’ha fet el servei contractat de desinfecció del pavelló pel qual hi ha dues factures, en aquesta 
relació, de l’empresa Sanidex, manifestant que si no s’hagués fet, es comuniqui a la casa 
perquè el facin. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que la factura de Derquim correspon a material que ha demanat la 
pròpia senyora encarregada del pavelló, que ha estat servit i que, probablement, ja n’hi hagi 
una part de gastat. 
 
La Sra. Tàpies explica que va detectar una despesa exagerada de material., pel qual, com a 
regidora de governació, va fer unes comunicacions tant a l’empresa Derquim com als 
encarregats del pavelló, en les quals se’ls ordenava que, abans de fer la comanda i abans de 
servir-la, se li havia de comentar, als efectes de donar-ne la conformitat des de l’ajuntament. 
Que és per això que l’empresa i els encarregats del pavelló tenien coneixement de les ordres 
donades i que, a més, durant un temps les han acomplert, però que darrerament ho han deixat 
de fer, i  demana que se li respecti mantenir aquesta actuació. 
 
Sense més intervencions la Sra. Alcaldessa sotmet a votació la proposta presentada amb la 
modificació d’aquella relació, per un nou import de 16.439,43 €, per haver-se enretirat la 
factura de Derquim, i quedant aprovat tot per unanimitat. 
 
4.- PADRÓ ESCOMBRARIES 1R. SEMESTRE DE 2010.- Es procedeix  a continuació a 
donar lectura a la proposta que diu el següent: 

 
“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 
1r. semestre del 2010,  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 el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 1r. 
semestre del 2010, que importa la quantitat de 55.445,00 € 
Segon.- Exposar l’esmentat Padró així com el seu període de liquidació al públic, durant el 
termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 
municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi hagin, 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. La Sra. Alcaldessa sotmet a votació aquesta proposta 
que  queda aprovada per unanimitat. 
 
5.- ADJUDICACIÓ ESTUDI GEOTÈCNIC “LLAR D’INFANTS”.- Acte seguit es dóna 
compte de la següent proposta que, copiada, diu el següent: 

 
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 11-3-2010, va aprovar 
la contractació d’un estudi geotècnic per a l’edificació de la llar d’infants municipal, i 
Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, per les empreses que 
seguidament es relacionen:  
• G3.......................1.704,08 € 



• TEC SÒL............1.299,20 € 
• GEOTEST...........1608,25 € 
I, atès l’informe de data 16-3-2010 emès pels tècnics del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, i l’informe de secretaria-intervenció, de data 9-3-2010, és pel qual proposo a la 
Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Adjudicar la redacció de “l’Estudi geotècnic edificació llar d’infants municipal” a 
l’empresa TEC SÒL pel preu de 1.120,00 €, més 179,20 € en concepte d’IVA, per 
considerar que ha presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per a l’Ajuntament. 
Segon.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient. 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha cap intervenció. Sotmet, tot seguit, a 
votació, aquesta proposta, que queda aprovada per unanimitat. 
 
6.- CONTRACTACIÓ OBRA “CONSTRUCCIÓ BÀSCULA MUNICIPAL”.-  A 
continuació es presenta la proposta que diu el següent: 
 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola mitjançant acord adoptat pel Ple en sessió 
celebrada l’1-2-2010 va concórrer a la convocatòria d’ajuts extraordinària aprovada per 
Reial Decret- Llei 13/2009 pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local i aprova crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, entre 
altres, el projecte titulat “Construcció bàscula municipal”, resultant acreditada la necessitat 
i conveniència de la seva execució. 
Resultant que, conforme allò que s’estableix a l’apartat cinquè 1 de la Resolució de 2 de 
novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, per la qual s’aprova, 
entre altres, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb 
càrrec al Fons esmentat, els ajuntaments hauran d’iniciar la licitació de las obres abans no 
transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació en l’adreça 
electrònica del Ministeri d’Administracions Públiques (www.map.es) de la resolució del 
Secretari d’Estat de Cooperació Territorial, en la que s’autoritza llur finançament pel Fons 
de cada projecte. 
Resultant que, pel que respecta a l’obra titulada “Construcció bàscula municipal”, la 
Resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial autoritzant amb càrrec al Fons 
estatal d’inversió local el finançament del projecte indicat, ha estat publicada el dia 25 de 
febrer de 2010, amb  un Pressupost de 54.269,10 € més l’IVA corresponent del 16% que 
importa 8.638,06 €. 
Tenint en compte que, de conformitat amb allò previst a l’article 17.4 del Reial Decret Llei 
13/2009 la resolució de l’autorització del finançament del projecte, és acreditació suficient 
als efectes previstos a l’article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
de l’existència i disponibilitat de crèdit per a l’execució de les obres esmentades, sense 
perjudici que, una vegada aprovat definitivament el Pressupost de l’exercici 2010 es tramiti 
expedient de modificació pressupostària mitjançant generació de crèdits. 
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 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 de l’obra titulada “Construcció bàscula municipal” amb 
càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat, aprovat per Reial Decret- Llei 



13/2009, de 26 d’octubre, conforme el Projecte redactat pel tècnic competent i aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 1-2-10, el qual ha esdevingut 
definitiu al no presentar-se cap al·legació, sota la modalitat licitatòria següent: 
• Procediment: negociat sense publicitat. 
Conforme allò que s’estableix a l’article 17.1 del Real Decret Llei 13/2009 l'expedient de 
contractació serà objecte de tramitació urgent, als efectes previstos  en l’article 96 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a  
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació de les obres esmentades. 
Tercer.- En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents: 
1. El pressupost total de licitació és el de 62.952,16 Euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 
• Pressupost net:              54.269,10 euros. 
• Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 16%:                   8.683,06 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, 
2. La durada de les obres serà de dos mesos a comptar des del seu inici, i haurà de 
concloure abans del dia 31 de desembre de 2010, sense perjudici de donar compliment a 
allò disposat a l'article 21.2 del Real Decret- Llei 13/2009,  de 26 d’octubre, respecte 
l’obligació d’acreditar la realització de les inversions i la finalització de les obres durant el 
primer trimestre de 2011. 
Quart.-  Facultar la Sra. Alcaldessa per desenvolupament dels acords adoptats. 
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet, tot seguit, a votació aquesta 
proposta que queda aprovada per unanimitat. 
 
7.-CONTRACTACIÓ OBRA “REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ENTORN 
CRUÏLLA AV. SANT ROC I C. URGELL”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la 
proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola mitjançant acord adoptat pel Ple en sessió 
celebrada l’1-2-2010 va concórrer a la convocatòria d’ajuts extraordinària aprovada per 
Reial Decret- Llei 13/2009 pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local i aprova crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, entre 
altres, el projecte titulat “Reurbanització i millora de l’entorn de la cruïlla Av. Sant Roc i C. 
Urgell”, resultant acreditada la necessitat i conveniència de la seva execució. 
Resultant que, conforme allò que s’estableix a l’apartat cinquè 1 de la Resolució de 2 de 
novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, per la qual s’aprova, 
entre altres, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb 
càrrec al Fons esmentat, els ajuntaments hauran d’iniciar la licitació de las obres abans no 
transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació en l’adreça 
electrònica del Ministeri d’Administracions Públiques (www.map.es) de la resolució del 
Secretari d’Estat de Cooperació Territorial, en la que s’autoritza llur finançament pel Fons 
de cada projecte. 
Resultant que, pel que respecta a l’obra titulada “Reurbanització i millora de l’entorn de la 
cruïlla Av. Sant Roc i C. Urgell”, la Resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació 
Territorial autoritzant amb càrrec al Fons estatal d’inversió local el finançament del 



projecte indicat, ha estat publicada el dia 10 de març de 2010, amb  un Pressupost de 
25.652,07,10 € més l’IVA corresponent del 16% que importa 4.104,33 €. 
Tenint en compte que, de conformitat amb allò previst a l’article 17.4 del Reial Decret Llei 
13/2009 la resolució de l’autorització del finançament del projecte, és acreditació suficient 
als efectes previstos a l’article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
de l’existència i disponibilitat de crèdit per a l’execució de les obres esmentades, sense 
perjudici que, una vegada aprovat definitivament el Pressupost de l’exercici 2010 es tramiti 
expedient de modificació pressupostària mitjançant generació de crèdits. 
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 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 de l’obra titulada “Reurbanització i millora de l’entorn 
de la cruïlla Av. Sant Roc i C. Urgell” amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat, aprovat per Reial Decret- Llei 13/2009, de 26 d’octubre, conforme el 
Projecte redactat als efectes pel tècnic competent i aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el 1-2-10, el qual ha esdevingut definitiu al no presentar-
se cap al·legació, sota la modalitat licitatòria següent: 
� Procediment: negociat sense publicitat. 
Conforme allò que s’estableix a l’article 17.1 del Real Decret Llei 13/2009 l'expedient de 
contractació serà objecte de tramitació urgent, als efectes previstos  en l’article 96 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a  
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació de les obres esmentades. 
Tercer.- En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents: 
1. El pressupost total de licitació és el de 29.756,40 Euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 
� Pressupost net:              25.652,07 euros. 
� Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 16%:                  4.104,33 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, 
2. La durada de les obres serà de dos mesos a comptar des del seu inici, i haurà de 
concloure abans del dia 31 de desembre de 2010, sense perjudici de donar compliment a 
allò disposat a l'article 21.2 del Real Decret- Llei 13/2009,  de 26 d’octubre, respecte l’ 
obligació d’acreditar la realització de les inversions i la finalització de les obres durant el 
primer trimestre de 2011. 
Quart.-  Facultar la Sra. Alcaldessa per desenvolupament dels acords adoptats. 
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat que inicia la regidora portaveu del grup AUP, Sra. 
Carme Tàpies, amb la lectura de l’escrit que copiat, diu el següent: 
“ 



      
                                                                                                                                                       ”                                           
La Sra. Alcaldessa respon que considera que, el que es contracta, és l’obra de la reurbanització 
i no la redistribució del trànsit, que fins i tot, van parlar que potser caldria, al seu moment, 
comentar-ho amb la Diputació pel fet que hi transcorre la carretera de la seva titularitat. 
La Sra. Tàpies manifesta que cal tenir-ho preparat per informar als licitadors ja que, a més del 
projecte, han d’incloure aquests canvis a les proposicions. 
 
El regidor Sr. Ramon Farnell explica que els projectes no es poden canviar perquè són els que 
s’han acceptat per la subvenció. Que en tot cas els canvis s’han de fer quan es faci l’obra i no 
pas abans de licitar-la, i sempre de comú acord amb el tècnic director i amb control del 
pressupost. 
 
El regidor Sr. Francesc Revuelta manifesta que hi ha un projecte aprovat i una subvenció 
concedida. Que el projecte no es pot canviar així com així i menys amb canvis substancials, 
perquè si es modifica s’ha d’iniciar novament tot el procés aprovatori. Que el tipus de 
circulació que l’ajuntament hi vulgui establir, no ha d’afectar l’obra que ara es licita. 
 
El regidor, Sr. Francesc Carrillo, respon que sí que pot afectar, perquè al projecte hi ha 
assenyalada la ubicació d’un aparcament de vehicles, que pot influir en la distribució de la 
circulació que es vulgui donar a la zona. 
 
El regidor Sr. Emili Pastó diu que considera que se n’hauria de parlar perquè, arran del conveni 
fet amb Trànsit, s’ha treballat en l’organització del trànsit de manera que es pugui conviure 
millor, i que el projecte de la Redistribució és una contradicció de tot el que s’ha fet.  
 
La Sra. Tàpies considera que ara s’aprovi la proposta presentada i que, acte seguit, el Sr. Pastó 
i els tècnics parlin d’aquest tema; que les conclusions les facin extensives als membres de la 
Junta de govern, per tal de poder acordar entre tots, el que estimin convenient. 
 
Sense més intervencions, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació la proposta de l’alcaldia 
presentada en aquest punt, la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
8.-CONTRACTACIÓ OBRA “CONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL”.-  A 
continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que llegeix i que diu el següent: 
 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola mitjançant acord adoptat pel Ple en sessió 
celebrada l’1-2-2010 va concórrer a la convocatòria d’ajuts extraordinària aprovada per 
Reial Decret- Llei 13/2009 pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local i aprova crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, entre 
altres, el projecte titulat “Construcció magatzem muncicipal”, resultant acreditada la 
necessitat i conveniència de la seva execució. 
Resultant que, conforme allò que s’estableix a l’apartat cinquè 1 de la Resolució de 2 de 
novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, per la qual s’aprova, 



entre altres, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb 
càrrec al Fons esmentat, els ajuntaments hauran d’iniciar la licitació de las obres abans no 
transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació en l’adreça 
electrònica del Ministeri d’Administracions Públiques (www.map.es) de la resolució del 
Secretari d’Estat de Cooperació Territorial, en la que s’autoritza llur finançament pel Fons 
de cada projecte. 
Resultant que, pel que respecta a l’obra titulada “Construcció magatzem municipal”, la 
Resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial autoritzant amb càrrec al Fons 
estatal d’inversió local el finançament del projecte indicat, ha estat publicada el dia 10 de 
març de 2010, amb  un Pressupost de 111.127,39 € més l’IVA corresponent del 16% que 
importa 17.780,38 €. 
Tenint en compte que, de conformitat amb allò previst a l’article 17.4 del Reial Decret Llei 
13/2009 la resolució de l’autorització del finançament del projecte, és acreditació suficient 
als efectes previstos a l’article 93, apartats 3 i 5, de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
de l’existència i disponibilitat de crèdit per a l’execució de les obres esmentades, sense 
perjudici que, una vegada aprovat definitivament el Pressupost de l’exercici 2010 es tramiti 
expedient de modificació pressupostària mitjançant generació de crèdits. 
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 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 de l’obra titulada “Construcció magatzem municipal” 
amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat, aprovat per Reial Decret- 
Llei 13/2009, de 26 d’octubre, conforme el Projecte redactat pel tècnic competent i aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 1-2-10, el qual ha esdevingut 
definitiu al no presentar-se cap al·legació, sota la modalitat licitatòria següent: 
• Procediment: negociat sense publicitat. 
Conforme allò que s’estableix a l’article 17.1 del Real Decret Llei 13/2009 l'expedient de 
contractació serà objecte de tramitació urgent, als efectes previstos  en l’article 96 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i documentació annexa a  
l’expedient que hauran de regir la licitació per a la contractació de les obres esmentades. 
Tercer.- En l’expedient contractual es determinen els elements singulars, següents: 
1. El pressupost total de licitació és el de 128.907,77 Euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 
• Pressupost net:            111.127,39 euros. 
• Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 16%:                17.780,38 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, 
2. La durada de les obres serà de 4 mesos a comptar des del seu inici, i haurà de concloure 
abans del dia 31 de desembre de 2010, sense perjudici de donar compliment a allò disposat 
a l'article 21.2 del Real Decret- Llei 13/2009,  de 26 d’octubre, respecte l’ obligació 
d’acreditar la realització de les inversions i la finalització de les obres durant el primer 
trimestre de 2011. 
Quart.-  Facultar la Sra. Alcaldessa per desenvolupament dels acords adoptats. 
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 



Es declara obert el debat  i és la portaveu del grup AUP, Sra. Carme Tàpies, qui intervé en 
primer lloc, llegint l’escrit que, copiat, diu els següent: 
“ 

     
                                                                                                                                                     ”                    
I afegeix que, igual que al punt anterior, es miri d’immediat perquè després no s’hagi de córrer. 
 
Acte seguit, intervé el regidor del grup CIU, Sr. Francesc Revuelta, donant lectura a l’escrit 
que, copiat, és el següent: 
“                
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                               
                                                     ”           
Al no haver-hi més intervencions, la Sra. Alcaldessa, sotmet a votació, la proposta presentada, 
la qual queda aprovada per unanimitat. 
 
9.- CONTRACTACIÓ PROJECTE EXECUTIU “LLAR D’INFANTS”.-  La Sra. 
Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta que copiada diu: 
 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 11-12-2008  va 
aprovar el projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr. Jacint Alsina i Torres, a instància 
d’aquest Ajuntament per l’obra titulada “Llar d’infants municipal”, i 
Atesa  la Resolució de 15 de febrer de 2010 d’atorgament provisional d’una subvenció per 
part del Departament d’Educació  per un import màxim de 370.000,00 €, per tal de fer front 
a les despeses que pugui ocasionar l’execució de l’obra titulada “Llar d’infants municipal”, 
i 
Atès que per tal de donar continuïtat a l’expedient tramitat és necessària la redacció del 
projecte executiu de l’obra esmentada, i 
Tenint en compte que el Sr. Jacint Alsina ha estat el redactor del projecte bàsic per acord de 
la Junta de Govern de data 30-10-2008, i que, per tant, és considera convenient i necessari 
adjudicar aquest servei a la mateixa persona que ha redactat el projecte inicial, i 
Atès el pressupost que ha presentat l’esmentat  Sr, a instància d’aquest Ajuntament, per la 
redacció del projecte executiu de la Llar d’infants municipal, i 
Un cop instruït l’expedient per a la contractació de l’actuació abans esmentada, mitjançant 
contracte menor, atenint-se a la seva quantia, d’acord amb allò que disposen els arts. 10, 
23.3, 95 i 122.3, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 



respecte els contractes menors de serveis, és pel qual proposo a la Junta de Govern 
l’adopció d’aquest acord: 

Primer.- Aprovar la contractació i adjudicació del contracte menor de serveis titulat 
“Redacció projecte executiu de la Llar d’Infants municipal” a l’arquitecte  Sr. Jacint Alsina 
i Torres per un import de 12.854,25 euros, més 2.056,68 euros en concepte del 16% d’IVA. 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Sr. Jacint Alsina i Torres. 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per tal de signar tota la documentació administrativa 
referent a aquest expedient de contractació. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció per la qual cosa la Sra. Alcaldessa manifesta que es 
procedirà, acte seguit, a la votació, quedant aprovada, la proposta presentada, per unanimitat. 
 
10.- RÈGIM INTERN.-  Intervé en aquest punt el regidor Sr. Francesc Carrillo, per 
manifestar que s’hauria de fer, a la major brevetat possible, el pagament de la meitat de la 
subvenció anual, a les entitats i associacions de la població. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que es tindrà en compte. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES.-  a) En aquest punt el regidor Sr. Francesc Revuelta llegeix 
l’escrit que, copiat, diu el següent: 
“ 

      
                                                                                                                                                      ” 
Demana la paraula, en primer lloc, el regidor del grup AUP, Sr. Emili Pastó, que en resum, 
explica que hi ha un projecte, aprovat per la Junta de govern i que, el pressupost, no cobria la 
totalitat de les actuacions fetes, a les quals ha fet front amb els diners de la partida destinada a 
mobilitat. Que enguany, amb el nou pressupost, es podrà continuar amb la senyalització del 
que ha quedat pendent d’acabar. Segueix explicant que l’actuació que es vol realitzar a l’Av. 
Verge de Montserrat, és per aconseguir que s’acompleixi la senyalització que allí hi ha 
establerta. Clou la seva intervenció el Sr. Pastó, manifestant que pensava aclarir aquest tema 
avui, però fora de la Junta, i diu que considera que no s’havia d’haver fet en la Junta.  
 
El Sr. Francesc Revuelta diu que no totes les instal·lacions estan permeses per trànsit i que, si a 
conseqüència d’una d’aquestes, hi ha un accident, en resultarà responsable l’ajuntament de 
torn, per la qual cosa, insisteix en que abans se n’ha de parlar i estudiar-ho bé i acaba dient que 



acatarà l’opinió de la majoria. Acaba dient que agraeix al Sr. Pastó que hagi parat l’obra i que, 
al respecte de parlar-ho en la Junta, hi ha altres temes que tampoc calia tractar-los-hi. Afegeix 
que li sap greu pel Sr. Pastó perquè no s’ho mereix.  
 
Intervé la portaveu del grup AUP, Sra. Tàpies que, sintetitzant, explica qüestions tècniques 
referents al trànsit en el punt de la rotonda existent a l’Av. V. de Montserrat i el que suposaria 
l’actuació a realitzar. Diu també que troba correcte que el Sr. Revuelta demani de debatre 
aquest tema, però que considera que també caldria debatre’n altres. Afegeix que li sembla que 
no corresponia treure aquest tema del Sr. Pastó, per quan és un dels regidors que més ha 
informat de les seves actuacions. I diu també que, de les dades que demana en el seu escrit en 
referència a costos i pagaments, s’ha d’adreçar a secretaria i demanar-ho, perquè aquesta no és 
la tasca d’un regidor, tot i que, com a regidora d’hisenda i tresorera, pot asseverar que tot s’ha 
pagat des de la partida del regidor de mobilitat. 
 
El regidor del grup CIU, Sr. Ramon Farnell, opina que el millor seria situar-se sobre el terreny 
per tal de poder estudiar millor el tema motiu d’aquest debat.  
 
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores i quinze minuts. 

 
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.  

 
 
 


