A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint d’octubre de l’any dos mil disset,
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 Jaume Timoneda i Nabau. A indicació de la Sra.
Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Joan
Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i
Torres.
Es 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 610-2017, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que
presenta la Sra. Alcaldessa, la qual, 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. 69/17.- Constancio Serrano Pascual: Llicència urbanística per reparar jardineres, impermeabilitzar
i reparar paviment exterior, reconstruir pilar d’obra vista i repassar arrebossat piscina, tot en l’habitatge
ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 93 .
Núm. 71/17.- Alejandro Alarcón Chavero: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica per a
la protecció d’un magatzem agrícola existent en la parcel·la núm. 92 del polígon 3 del terme municipal
del Palau d’Anglesola.
Núm. 72/17.- Irene Tomàs Simó: Llicència urbanística per col·locar un nou paviment de rajoles en la
cantonera del balcó de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 26.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als informes
emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICIO que correspongui i la seva forma de liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual 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 15.023,32 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 06-10-2017, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 25-06-2015, de delegació de competències a la Junta de Govern,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la relació de factures de data 20-10-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 15.023,32 €, amb càrrec a les partides pressupostàries corresponents del pressupost municipal
vigent.

Segon.- Reconèixer les obligacions derivades de la relació de factures aprovades i disposar el pagament
de les mateixes segons les disponibilitats econòmiques de tresoreria.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per
unanimitat.
4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ D’IBI-RÚSTICA I BICES - EXERCICI 2017.- A
continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu el següent:
“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI Rústica i BICES, de l’exercici 2017, 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, d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels Padrons de l’IBI
Rústica i BICES, de l’exercici 2017.
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via executiva.
No obstant, la Junta de Govern, acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
5.- SOL·LICITUD AOC IMPLANTACIÓ SERVEI e-SET.- La Sra. Alcaldessa, tot seguit, dóna lectura
a la proposta que presenta i que, copiada, és la següent:
“Atès que aquest Ajuntament estima necessari implantar el servei e-SET, el qual permetrà als
Ajuntaments compartir model i recursos, ajudant-los a optimitzar les TIC, rendibilitzar costos i millorar
els serveis als seus ciutadans, i
Atès que, el que busca aquest servei és una millora global en el sistema de treball, amb l’evident
compliment de les normes de procediment administratiu i administració electrònica, amb la implantació
d’un seguit de solucions per a fer el dia a dia de treballadors públics i ciutadans més àgil, i que
l’administració electrònica no sigui una trava sinó un benefici per treballadors i ciutadans,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar que l’ens coneix les condicions de prestació del servei e-SET i que compleix
actualment amb els requisits mínims exigits a l’Annex 1 de les mateixes per a poder-lo sol·licitar.
Segon.- Acceptar els següents compromisos que es deriven de l’adopció del servei e-SET:
a) Adoptar íntegrament el model de treball e-SET.
b) Nomenar formalment un Cap de Projecte intern i un Responsable Polític del projecte.
c) Fer una sessió de presentació del projecte a la totalitat de la plantilla amb presència de l’equip
de govern / direcció i els responsables del servei e-SET.
d) Convalidar mitjançant acord dels òrgans competents els protocols de funcionament que es
derivin de la implantació del model.
e) L’organització establirà els mecanismes necessaris perquè les sessions de formació hi pugui
assistir la totalitat de les persones implicades per la implantació del servei sense interrupcions.
f) Respectar els cronogrames de sessions de desplegament consensuats prèviament.
g) Adquirir el material mínim establert en el manual per avançar en el desplegament.
h) Desplegar una campanya ciutadana amb els mitjans que disposi l’ens.
Tercer.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei e-SET per
part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.
Quart.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta al Servei e-SET. El Consorci AOC avaluarà la sol·licitud i
documentació presentada, reservant-se la possibilitat de realitzar una reunió prèvia de treball amb els
responsables de l’ens. Una vegada disposi de totes les dades, comunicarà a l’ens en el termini màxim
d’un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud, el resultat de l’avaluació, la previsió d’inici
dels treballs, i la confirmació del preu públic requerit a efectes comptables.
Cinquè.- Reservar el crèdit necessari en el pressupost de l’exercici 2018, per assumir el cost del servei
d’acord amb les condicions específiques del servei

Sisè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les
quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ARRANJAMENT PART ENLLUMENAT SAU-3”.- En
aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que presenta i que diu:
“Atès que aquest Ajuntament considera necessari arranjar el cable elèctric d’alguns trams dels vials del
SAU-3, ja que aquests van ser sostrets i ara hi ha alguns carrers sense enllumenat públic, i
Atesa la memòria valorada per a l’arranjament d’una part de l’enllumenat públic del SAU-3, redactada
pels SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i
Atès els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor d’obres, i
De conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del
següent acord:
Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Antonio Colom Dalmau el contracte titulat “Arranjament
part enllumenat SAU 3” , mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat d’11.277,39 euros, més 2.368,25 euros, corresponents al 21%
d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost de despeses vigent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
7.- PLA DE SEGURETAT I SALUT .- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la següent
proposta:
“Atès el contracte d’obres titulat “Ampliació cementiri municipal, separata Fase I i Fase II-A”, i
Atès que l’empresa Garrofé SAU ha presentat en aquest Ajuntament, en data 18-10-2017 el Pla de
Seguretat i Salut de les obres anteriorment esmentades, i
Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de seguretat i salut
d’obres, és favorable, i
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local i 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 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 el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa Garrofé SAU, d’aplicació en
l’execució de l’obra titulada “Ampliació cementiri municipal, separata Fase I i Fase II-A”.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres perquè en faci la preceptiva
comunicació a l’autoritat laboral.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta queda
aprovada per unanimitat.
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 quinze hores i trenta
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.

