
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts del dia vint-i-u de març 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 assisteix també el regidor 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 7-3-2014, 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. 19/14.-  Francesc Farnell Teixidó: Llicència urbanística per realitzar un nou revestiment de 

morter, col·locació de revestiment de pedra al perímetre de les obertures i arreglar els remats del 

cantó del balcó, a l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 3.   

- Núm. 20/14.-  Cecília Camps Felip: Llicència urbanística per realitzar un nou revestiment de 

morter entre la zona del sòcol i finestres de les façanes de l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 8. 

- Núm. 21/14.-  Concepció Teixidó Tomàs: Llicència urbanística per pintar la façana de l’habitatge 

ubicat al  C. Fassina, 52. 

- Núm. 23/14.-  Josep Balcells Palau: Llicència per segregar i definir la superfície real, de la finca 

següent: 

Finca inicial:  

-Parcel·la rústica ubicada a la partida Riu Corb, d’una superfície segons el document tècnic 

presentat de 35.100 m2, que en l’actualitat incorpora part urbana i part rústica.  

Finques resultants: 

- Parcel·la urbana, referència cadastral núm. 3735213CG3103N0001TK ubicada al  C. Fassina 

núms. 3 i 5, d’una superfície de 1425 m2, que llinda al nord amb Eduard Balcells Palau, al sud 

amb Elvira Palau Garcia, a l’est amb la Comunitat G. Canal d’Urgell i a l’oest amb el C. Fassina. 

- Parcel·la no urbanitzable, referència cadastral 25198A002001000000MA, ubicada a la partida 

Riu Corb, d’una extensió de 37.938 m2 que llinda al nord amb Josep F. Tomàs, Carme Rius i Joan 

Bresolí, al sud amb Carme Biosca, mitjançant camí de finques amb Joan Adamuz, Francisco 

Balcells, Elisa Teixidó, Carme Biosca, Hs. Ramon Pou, Ramon Gou, Josefina Isant, Enriqueta 

Coll, Hs. Francisco Espinet, Teresa Jovells, Hs. Antonia Farré i Eduard Palau, a l’est amb la riera 

del Serradal i a l’oest amb Josep Balcells Palau.  

 - Núm. 24/14.-  Rosa Pascual Berenguer: Llicència urbanística per realitzar una obertura per a 

instal·lar la caixa del comptador elèctric a la façana lateral de l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, 

núm. 44. 



- Núm. 25/14.-  Núria Codony Visa: Llicència urbanística per canviar la porta d’accés de la zona 

del garatge, sense modificació de l’obertura d’obra,a l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà,  34. 

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 33.717,29 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 07-03-2014, 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 20-03-14, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 33.717,29 €, 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.- AUTORITZACIÓ MUNICIPAL SANITÀRIA .- Acte seguit es dóna lectura a la següent 

proposta que copiada diu: 

 

“Atès el marc legal pel qual s’estableixen les condicions  sobre el registre d’establiments 

alimentaris minoristes, i 

Resultant que les empreses que disposen d’establiments d’aquest tipus de caràcter minorista han de 

disposar d’una autorització sanitària de funcionament, emesa per l’autoritat competent, 

corresponent aquesta funció als ajuntaments en desplegament de les facultats establertes en la Llei 

7/1985, de Bases de Règim Local, el DL 2/2003, de 28 d’abril, Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya i específicament, de la Llei 7/2003. de 25 d’abril, de protecció de la salut i el reglament 

que la desenvolupa aprovat per RD 1376/2003, de 7 de novembre, modificat pel RD 191/2011, de 

18 de febrer, i que pel que fa referència als informes relatius a les inspeccions i controls sanitaris, 

se seguiran realitzant per l’equip de l’Agència de Salut Pública del Pla d’Urgell, i 

Atesa la presentació de la sol·licitud d’autorització municipal sanitària de la fleca-forn de pa, 

venda minorista, per a l’alta al Registre municipal, situada al carrer Jacint Verdaguer, 16, del Palau 

d’Anglesola,  i 

Tenint en compte les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació aportada, 

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

 

Primer.- Atorgar autorització municipal sanitària d’establiments minoristes, per una fleca-forn de 

pa al Sr. Andreu Boixadera Bofarull, pel seu establiment anomenat “Cal Ros” i situat al carrer 

Jacint Verdaguer, 16, del Palau d’Anglesola, i inscriure-la al Registre Municipal amb el número 

02/2014 FP. 

Segon.- Obligacions específiques del titular de la llicència: 

a) Aquesta autorització resta sotmesa a un control periòdic. 



b) El titular d’aquesta autorització resta obligat a esmenar, si n’hi ha, les deficiències detectades en 

les actes d’inspecció periòdiques d’acord amb els terminis màxims que s’estableixin. 

Tercer.- Aprovar la liquidació de les taxes corresponents a l’expedició de l’autorització municipal 

sanitària. 

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 

 

No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que ha quedat aprovada per 

unanimitat. 

   

5.- CANVI DE NOM LLICÈNCIA ANNEX III,  i  AUTORITZACIÓ MUNICIPAL 

SANITÀRIA .- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu: 

 

“Atesa la documentació presentada en data 13-3-14 pel Sr. Agustí Foguet Duran, en nom i 

representació d’AGUST,  en sol·licitud de canvi de nom de l’activitat dedicada a l’elaboració i 

venda de menjars artesans que consta a nom de Coques i Panadons, SL, i alhora sol·licitant 

l’autorització municipal sanitària d’establiments minoristes, i 

Tenint en compte l’informe tècnic emès al respecte i el contingut de la legislació aplicable, i 

Atès el marc legal pel qual s’estableixen les condicions  sobre el registre d’establiments 

alimentaris minoristes, i 

Resultant que les empreses que disposen d’establiments d’aquest tipus de caràcter minorista han 

de disposar d’una autorització sanitària de funcionament, emesa per l’autoritat competent, 

corresponent aquesta funció als ajuntaments en desplegament de les facultats establertes en la Llei 

7/1985, de Bases de Règim Local, el DL 2/2003, de 28 d’abril, Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya i específicament, de la Llei 7/2003. de 25 d’abril, de protecció de la salut i el 

reglament que la desenvolupa aprovat per RD 1376/2003, de 7 de novembre, modificat pel RD 

191/2011, de 18 de febrer, i que pel que fa referència als informes relatius a les inspeccions i 

controls sanitaris, se seguiran realitzant per l’equip de l’Agència de Salut Pública del Pla d’Urgell,  

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

 

Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència inclosa en l’annex III,  per a l’exercici de 

l’activitat dedicada a l’elaboració i venda de menjars artesans, ubicada a l’Av. Verge de 

Montserrat, 5A, del Palau d’Anglesola, concedida per acord de la Junta de govern de data 15-10-

2009, a nom de Coques i Panadons SL i que en endavant ha de ser a nom d’ “ AGUST”. 

Segon .- El nou titular de la llicència queda sotmès als mateixos drets i obligacions que els titulars 

inicials. 

Tercer.- Atorgar autorització municipal sanitària d’establiments minoristes, per l’establiment de 

elaboració i venda de menjars preparats al Sr. Agustí Foguet Duran, pel seu establiment anomenat 

“AGUST”, i inscriure-la al Registre Municipal amb el número 03/2014-MP.  

Obligacions específiques del titular de la llicència: 

a) Aquesta autorització resta sotmesa a un control periòdic. 

b) El titular d’aquesta autorització resta obligat a esmenar, si n’hi ha, les deficiències detectades en 

les actes d’inspecció periòdiques d’acord amb els terminis màxims que s’estableixin. 

Quart.- Notificar aquests acords als interessats amb els recursos corresponents. 

Cinquè.-  Notificar aquests acords a l’Agència de Protecció de la Salut. 

Sisè.- Aprovar la liquidació de les taxes corresponents a la tramitació d’aquest expedient i 

notificar-ho a l’interessat. 

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. 

 

6.- ADHESIÓ PRÒRROGA ACORD MARC SUBMINISTRAMENT ENERGIA 

ELÈCTRICA.- A continuació la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la següent: 

 



“En relació a l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica 

destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local  a 

l’empresa Endesa Energia SAU (exp. 2012/01) 

ANTECEDENTS 

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les entitats 

locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, 

havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una 

durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris 

que tot seguit es detallen: 

 

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ Kw/ any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       

 

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el 

Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  

Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del 

contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja 

tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 

Preus terme de Potència 
  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 

  

  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 

Tercer.- En data 19-4-13 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’ Acord marc de 

subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU. 

Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord 

relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 

de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va 

mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 

subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 

2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 



Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del 

subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 

2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 

Tercer.- Article 156 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  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels 

contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

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

 

Primer.- Que el municipi del Palau d’Anglesola prorroga l’adhesió a l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 

Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 

març de 2015, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       

 

Preus terme de Potència 

  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus serà 

actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes de l’any anterior.  

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 

desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 

Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del contracte 

derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  

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

 

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

unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “TANCAMENT FAÇANA PRINCIPAL SALA DE 

VETLLA”.- Tot seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu: 

 



“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari el tancament de la façana  principal 

de la sala de vetlla municipal en el sentit que, conjuntament amb el tancament perimetral, quedarà 

tota la zona on està ubicada la sala de vetlla municipal ben delimitada, i 

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

d’obres menor, i 

De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei 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  FORJA GERARD PONS, el contracte de l’obra 

titulada “Instal·lació  tancament façana principal sala vetlla municipal”, d’acord amb el pressupost 

presentat, mitjançant contracte menor d’obres. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 4.327,40 euros, més 908,75 euros, corresponents al 

21% d’IVA. 

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.” 

 

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

unanimitat. 

 

8.-  CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “RESTA DE  TANCAMENT PERIMETRAL SALA 

DE VETLLA”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta i que diu el 

següent: 

  

“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari instal·lar tanques perimetrals a la 

sala de vetlla municipal per tal de limitar el solar i així preservar la zona i l’edifici, i 

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

d’obres menor, i 

De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós 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 a l’empresa CERCO LLEIDA SL, el contracte de l’obra titulada 

“Instal·lació tanca perimetral sala vetlla municipal”, d’acord amb el pressupost presentat, 

mitjançant contracte menor d’obres. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 3.784,77 euros, més 794,80 euros, corresponents al 

21% d’IVA. 

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. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

9.- ADJUDICACIÓ OBRA “ARRANJAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS I ELS SEUS 

VESTIDORS”.-  A continuació, es procedeix a donar lectura a la proposta que es presenta en aquest 

punt, la qual diu el següent: 

 

“Atès l’acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 7-3-14  pel qual es va aprovar la 

relació classificada de les proposicions presentades en el procediment obert per a l’adjudicació del 

contracte de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució d’arranjament de les piscines 

municipals i els seus vestidors”, d’acord amb el qual, l’empresa adjudicatària ha estat  DIPCO 

OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL pel preu de 140.593,62 € i 29.524,66 €  en concepte 

d’IVA, 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 

Tenint en compte que l’empresa requerida ha constituït en data 17-3-2014 la garantia definitiva i 

ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social, 

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

 

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”  a l’empresa DIPCO OLESA 

EMPRESA CONSTRUCTORA, SL, per un import de 140.593,62 € i 29.524,66 €  en concepte 

d’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit que 

ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament. 

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

l’endemà de la rebuda de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent 

contracte administratiu. 

Tercer.- Acceptar l’ajuda inclosa al PUOSC per finançar l’obra descrita i la normativa aprovada 

per desenvolupar el Pla. 

Quart.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres 

s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

- Director de l’obra: el Sr. Carles Guerrero i Sala, arquitecte. 

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

Cinquè.- Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 

sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

Sisè.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació 

reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 

Setè.- Fer constar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys i dels serveis, així com 

també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de 

l’actuació, així com de la seva posada en servei. 

Vuitè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària especificada 

a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament de l’ esmentada actuació: 

Partida pressupostària núm. “622.03.3.- PUOSC.- Arranjament de les piscines municipals”. 

Novè.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

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

indicació dels recursos procedents. 

Onzè.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a 

l’article 151.4 TRLCSP. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual, tot seguit, es procedeix a la votació d’aquesta 

proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 

10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “ARRANJAMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS I ELS SEUS VESTIDORS”.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la 

següent proposta: 

 

“Atès el contracte d’obres titulat “Projecte bàsic i d’execució d’arranjament de les piscines 

municipals i els seus vestidors”, i 

Atès que l’empresa DIPCO OLESA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL ha presentat en aquest 

Ajuntament, en data 20-3-14 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 DIPCO OLESA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, SL, d’aplicació en l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i 

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

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 obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta que queda 

aprovada per unanimitat. 

 

11.- APROVACIÓ ACTUACIÓ CAMP D’ESPORTS MUNICIPAL I SOL·LICITUD 

SUBVENCIÓ .- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la següent proposta: 

 

“Atesa la necessitat urgent d’adequar el camp d’esports municipal en el sentit que part de la seva 

estructura ha quedat obsoleta i necessita una reestructuració íntegra per tal que els aficionats al 

futbol puguin gaudir d’una manera més còmoda i segura dels diversos partits que s’hi juguen, i 

Atès que el Consell Català de l’Esport, mitjançant Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer ha 

obert una línea de subvencions destinades als ajuntaments per actuacions urgents d’adaptació a la 

seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents per a l’any 2014, i 

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

d’obres menor, i 

De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar l’actuació titulada “Adequació del camp d’esports municipal”, d’acord amb el 

pressupost presentat. 

Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Adequació camp d’esports municipal” redactada 

per l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Sr. Jordi Capell i Mateus. 

Tercer.- Sol·licitar al Consell Català de l’Esport la concessió d’una subvenció per tal de fer front a 

les despeses que aquesta actuació pugui comportar. 

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

 

Com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

12.- ARRANJAMENT DE CAMINS.- A continuació es procedeix a la lectura de la proposta que diu 

el següent: 

 

“Atès que s’ha de procedir a l’arranjament anual dels camins del terme municipal del nostre 

municipi, 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 MASES SL l’obra titulada “Arranjament dels camins 

del terme municipal del Palau d’Anglesola”, mitjançant un contracte menor d’obra, per raó de la 

quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 10.100,00 euros, més 2.121,00 euros, corresponents 

al 21% d’IVA. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida 210,00,4, 

titulada “Conservació de camins” del pressupost de despeses vigent.  

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



 

 Obert el debat no hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació aquella proposta i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

13.- 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 vint-i-

cinc minuts. 

 


