
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores i trenta minuts del dia vint d’abril de l’any 

dos mil divuit, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió 

ordinària de la Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, 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 

4-4-2018, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no havent-n’hi 

cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que 

presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, 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. 20/18.- Moleva SA: Llicència urbanística per efectuar modificacions no substancials en la 

indústria d’elaboració de sucs concentrats, bases per a begudes refrescants i preparats alimentaris, 

segons Memòria presentada, i ubicada al C. de l’Hospitalet, núms. 10-16. 

-Núm. 22/18.- Carme Esquerda Serrano: Llicència urbanística per a reforma i millora de local 

comercial amb ús de farmàcia, consistents en xapat de façana, arranjament de fals sostre i 

redistribució interior del local, ubicat a la Pl. Major, 6 baixos. 

-Núm. 26/18.- Josep Tribó Escribà: Llicència urbanística per realitzar un nou paviment de formigó 

damunt de l’actual, a l’immoble ubicat al C. Mercè Rodoreda núm. 10. 

Expedient de pròrroga:  

- Núm. 25/18.-  Real State Plans SL: Concessió de pròrroga de la llicència urbanística núm. 117/06,  

per a la construcció de 48 habitatges unifamiliar en filera al C. Sant Jordi, núms. 23, 25, 27, 29 i 31, 

en aplicació de la Llei 5/2017 de 28 de març. 

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 35.951,40 € presentades en aquest Ajuntament des de 

la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 04-04-2018, 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 20-04-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen 

un total de 35.951,40 €, 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.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- Acta seguit es procedeix a donar lectura a la següent proposta que, 

copiada, és la que diu: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada,  en data 19-4-18,  per la Sra. Antonia M. Pou González, en 

sol·licitud de canvi de nom dels nínxols núms. 1-2-3 i 4  de la fila 109, que consten a nom de Teresa 

González Solé,  a favor seu i de la seva filla Teresa Piulats Pou,  i 

Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se sol·licita, 

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols núms. 1-2-3  i 4  de la fila 109 que consten a nom de 

Teresa González Solé, i en endavant a nom de la Sra. Antonia M. Pou González i Teresa Piulats Pou,  

i 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos 

pertinents. 

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

 

Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta 

i queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- PADRÓ TAXA SERVEI AIGUA POTABLE – PRIMER TERMINI 2018”.- A continuació es 

dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el 

consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al primer termini de  

l’exercici de 2018, 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 de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el consum i 

manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al primer termini de l’exercici de 

2018, el qual importa les següents quantitats: 

- Total quota manteniment: 12.129,22 € 

- Total Iva quota manteniment (21%): 2.544,77 € 

- Total Consum d’aigua:  12.865,93 € 

- Total Iva consum d’aigua (10%): 1.286,99 € 

- Total import Cànon:  43.295,20 € 

- Total IVA a càrrec del Cànon (10%): 4.331,39 €    

- Total Padró: 76.453,50 € 

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 municipals a 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. 

 

Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta 

i queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA DE COMUNICACIONS EN CABLE FIBRA 

ÒPTICA”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“En data 20 de març de 2018 (RE 629), va tenir entrada la sol·licitud presentada per Adamo Telecom 

Iberia, SAU per mitjà de la qual es demanava l’aprovació per part de l’Ajuntament del Pla de 

desplegament d’una xarxa de comunicacions basada en cable de fibra òptica al municipi del Palau 

d’Anglesola, i 

Atès que l’article 36.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, estableix que 

les administracions públiques han d’aprovar els plans de desplegament o instal·lació de xarxes de 

comunicacions electròniques que els presentin els operadors de comunicacions electròniques, 

entenent-se aprovat per silenci administratiu si transcorreguts dos mesos des de la seva presentació 

no s’hagi dictat resolució expressa, i 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 23 de març de 2018, en el que es constata que 

el Pla de desplegament dóna compliment als requeriments tècnics establerts a l’esmentada Llei 

9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions així com a la normativa urbanística vigent, és 

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

 

Primer.- Aprovar el Pla de desplegament d’una xarxa de comunicacions basada en cable de fibra 

òptica al municipi del Palau d’Anglesola presentat per Adamo Telecom Iberia, SAU. 

Segon.- Notificar-ho a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos legals adients. 

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

 

Declarada l’obertura del debat no hi ha intervencions. Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ PARC INFANTIL.- Acte seguit es procedeix a donar 

lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 



“Atès que aquest Ajuntament ha contractat la instal·lació d’una tanca perimetral a la Plaça 1 

d’octubre de 2017 per millorar la seguretat, i  

Atès que l’Ajuntament considera necessària l’adequació del parc infantil que està instal·lat en 

l’esmentada plaça, en el sentit de dotar-la d’un nou mobiliari infantil més actual, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte 

menor de subministraments, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la 

quantia com del material a adquirir, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

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

 

Primer.- Contractat i adjudicar a l’empresa NOVATILU SLU, el contracte titulat “Adquisició parc 

infantil amb destinació a la Plaça 1 d’octubre de 2017”, d’acord amb el pressupost presentat, 

mitjançant contracte menor de subministrament. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 2.507,37 euros, més l’IVA corresponent. 

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

corresponent del pressupost. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet votació la proposta quedant aprovada per unanimitat. 

 

8.- ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE TÀRREGA”.- La 

Sra. Alcaldessa procedeix, acte seguit, a donar lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 4-4-18 va aprovar l’expedient de 

contractació pel procediment obert simplificat i abreujat de l’obra titulada  “Pavimentació del camí 

de Tàrrega”, i 

Atès que en data 20-4-18 s’ha reunit la Mesa de contractació, i s’ha establert la relació definitiva de 

candidats admesos, que ha estat la següent: 

 

Núm. Data entrada Núm. de registre Empresa 

1 19-4-18 842 SALVADOR SERRA, SA 

2 19-4-18 844 SORIGUÉ SAU 

3 19-4-18 847 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 

SERVEIS, SAU 

4 19-4-18 851 HORMIGONES DEL PIRINEO, SA 

5 19-4-18 854 VOLTES CONNECTA, SLU 

6 19-4-18 855 JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 

 

I atesa la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que consta a l’expedient i que es considera 

correcta, i 

Atès l’informe favorable de fiscalització de compromís de la despesa de la Intervenció de data 3-4-

18, i 

 

Atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de 

contractació, respecte a la concurrència i publicitat, i d’acord amb el que estableix l’article 159.6 de 

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

 



Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Pavimentació del camí de Tàrrega”  a 

l’empresa Salvador Serra SA, per un import de 24.000 € més l’IVA corresponent que importa 5.040 

€, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit que ha estat 

l’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu per a l’Ajuntament. 

Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 

Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquest ajuntament, 

perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

- Directora de l’obra: la Sra. Aroa Guardiola i Franci, arquitecte. 

- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell i Mateus, arquitecte tècnic. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les empreses que han participat en el procés de contractació, 

amb indicació dels recursos procedents. 

Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 

conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la LCSP. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL MOLINET”.- La 

Sra. Alcaldessa acte seguit, dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 4-4-18 va aprovar l’expedient de 

contractació pel procediment obert simplificat i abreujat de l’obra titulada  “Pavimentació del camí 

del Molinet”, i 

Atès que en data 20-4-18 s’ha reunit la Mesa de contractació, i s’ha establert la relació definitiva de 

candidats admesos, que ha estat la següent: 

 

Núm. Data entrada Núm. de 

registre 

Empresa 

1 19-4-18 843 SALVADOR SERRA, SA 

2 19-4-18 845 SORIGUÉ SAU 

3 19-4-18 846 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 

SAU 

4 19-4-18 852 HORMIGONES DEL PIRINEO, SA 

5 19-4-18 853 VOLTES CONNECTA, SLU 

6 19-4-18 856 JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU 

 

I atesa la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que consta a l’expedient i que es considera 

correcta, i 

Atès l’informe favorable de fiscalització de compromís de la despesa de la Intervenció de data 3-4-

18, i 

 

Atès que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de 

contractació, respecte a la concurrència i publicitat, i d’acord amb el que estableix l’article 159.6 de 

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



 

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Pavimentació del camí del Molinet”  a 

l’empresa Voltes Connecta, SLU, per un import de 44.789,89 € més l’IVA corresponent que importa 

9.405,88 €, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit que 

ha estat l’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu per a l’Ajuntament. 

Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 

notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 

Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquest ajuntament, 

perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

- Directora de l’obra: la Sra. Aroa Guardiola i Franci, arquitecte. 

- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell i Mateus, arquitecte tècnic. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a totes les empreses que han participat en el procés de contractació, 

amb indicació dels recursos procedents. 

Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 

conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la LCSP. 

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

 

Declarada l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

10.- EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA CONTENCIÓS NÚM. 281/13.- Procedeix a continuació donar 

lectura a la següent proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atesa la sentència dictada per la secció 3ª de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya en data 30 d'octubre de 2017, per la qual, amb estimació parcial del recurs d'apel·lació, 

s'estima també parcialment el recurs contenciós núm. 281/2013, interposat pels Srs. Antoni Costa 

Monyarch i Eduard Brufau Culleré, i 

Atès el caràcter ferm de la sentència i el requeriment practicat per l'òrgan judicial, rebut en data 1 de 

març de 2018, i 

Vist l'informe emès pels serveis jurídics municipals, i la legislació que en ell es cita com d'aplicació, 

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

 

Primer.- Tenir per formalment notificada a aquesta corporació la sentència dictada per la secció 3ª de 

la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 30 d'octubre de 2017, per 

la qual s'estima parcialment el recurs contenciós núm. 281/2013, interposat pels Srs. Antoni Costa 

Monyarch i Eduard Brufau Culleré. 

Segon.- Procedir a la immediata execució de l'esmentada sentència i practicar, amb aquesta finalitat, 

les mesures i disposicions que exigeix el compliment de la seva part dispositiva. 

Tercer.- Tenir per anul·lat i sense cap efecte l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 1 

de febrer de 2013, pel qual es van autoritzar les obres contemplades en el modificat del projecte 

d'obra presentat per Certiplant SL en data 11 d'octubre de 2012, en relació a la construcció de dues 

naus destinades a la producció de plançons d'arbres fruiters per al cultiu d'arbres de biomassa 

energètica i planta de trituració i assecat de biomassa, al polígon 1, parcel·les 17 i 18 del terme 

municipal del Palau d'Anglesola. 

Quart.- Retrotreure la tramitació de l'expedient al moment immediatament posterior al de la 



presentació del projecte modificat, per Certiplant SL, en data en data 11 d'octubre de 2012. 

Cinquè.- Encarregar  la sol·licitud del preceptiu informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació sobre el projecte presentat, així com la prossecució de l'expedient pels seus 

tràmits fins que estigui en condicions de ser novament resolt per aquesta Junta de Govern. 

Sisè.- Comunicar aquest acord al Jutjat contenciós de Lleida i notificar-lo a la part recurrent i als 

interessats en la llicència de data 1 de febrer de 2013, ara anul·lada. 

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

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

11.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze 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. 

 

 

 

 


