
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia quinze de desembre 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: Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. Tot i que tenint en compte el contingut de 

l’art. 113,3 del ROF, la Sra. Alcaldessa ha convidat els regidors Joan Baptista Pou i López  i Irene Ruestes 

i Guillem, han excusat la seva assistència. Alhora el regidor Ramon Farnell i Barqué excusa també la seva 

assistència a la sessió. 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 1-

12-2017, 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. 88/17.-   Jaume Mas Roma: Llicència urbanística per a l’arranjament de  graons de la portalada 

del seu habitatge ubicat  al C. Francesc Boldú, núm.3. 

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.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ANNEX II – RÈGIM COMUNICACIÓ PRÈVIA.- A continuació es 

procedeix a donar lectura a la proposta que copiada diu el següent: 

 

“Atesa la sol·licitud de llicència municipal presentada pel Sr. Jordi Cabestany i Serret, en representació 

de MERLET-LLUM SL, referent a una activitat administrativa de lloguer de vehicles, situada a l’Av. 

Verge de Montserrat, 9, del Palau d’Anglesola, i 

Tenint en compte que l’activitat administrativa de lloguer de vehicles, d’acord amb la Llei 16/2015, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d’impuls de l ‘activitat econòmica, es classifica amb el CCAE 771 “Lloguer de vehicles de 

motor, que només es disposa de zones d’ús administratiu, i amb una superfície construïda inferior a 500 

m2”, inclosa en l’Annex I i sotmesa al règim de declaració responsable, i 

 

Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, atès 

l’informe del tècnic municipal emès en data 14-12-2017,  favorable a l’atorgament de la llicència i inici 

de l’activitat projectada, 

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

 



Primer.- Concedir llicència al Sr. Jordi Cabestany i Serret, en representació de MERLET-LLUM SL, 

pel desenvolupament de l’activitat administrativa referent al lloguer de vehicles  i situat a l’Av. Verge 

de Montserrat, 9 del Palau d’Anglesola. 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat a  l’Av. Verge de 

Montserrat, 9, pel desenvolupament de l’activitat esmentada. 

Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització 

d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet, tot seguit, la proposta a votació, quedant aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- 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 71.208,21 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 01-12-2017, 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 15-12-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 71.208,21 €, 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. 

 

5.- ATORGAMENT TARJETA APARCAMENT.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar 

lectura a la següent proposta que, copiada, diu: 

 

“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució. 

Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la condició de persona amb 

disminució que supera el barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics 

col·lectius, i 

Atès l’informe emès, en data 30 de novembre de 2017, per l’Equip de serveis socials, i 

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la consideració de la 

Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Atorgar la Tarjeta d’aparcament individual per la persona amb disminució que ho ha sol·licitat 

i que correspon a l’expedient núm. 8 de l’any 2017. 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

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

 

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

 

6.- MODIFICACIÓ PADRÓ IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 1R, 2N, I 3R TRIMESTRE 

2017”.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i 

modificacions, realitzades durant els 1r, 2n i 3r trimestres de l’any 2017, les quals han provocat la 

modificació del padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 

de l’exercici 2017, i 



Atès que per tal de procedir a la  liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia de la 

modificació esmentada,   

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions del padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE), corresponents a les altes, baixes i modificacions realitzades durant els 1r, 2n i 3r 

trimestres de l’exercici 2017, les quals importen una quantitat de: 

Altes ---------------------------------------------3.706,22 

     Quota municipal:  3.034,59 

     Quota provincial:     671,63 

Baixes ------------------------------------------------ 0,00 

Modificacions-------------------------------------   0,00 

TOTAL  ----------------------------------------3.706,22 

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

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

acord esdevindrà definitiu. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions i se sotmet, acte seguit, la proposta a votació, quedant aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- MODIFICACIÓ PADRÓ SERVEI AIGUA POTABLE – EXERCICI 2017.- A continuació la Sra. 

Alcaldessa presenta la proposta que copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la modificació efectuada al Padró i llistes cobratòries, corresponent a la Taxa pel servei d’aigua 

potable a domicili, del padró corresponents al  1r. i 2n. terminis de 2017,  en concepte d’altes i baixes,  i 

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

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

 

Primer.- Aprovar la modificació efectuada al Padró i llistes cobratòries, corresponent a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, del padró corresponent a l’exercici 2017  en concepte d’altes i baixes 

següents :  

PADRÓ ANY 2017: 

-1r. termini  

Total Altes --------------------   733,95 

Total Baixes ----------------   3.109,49 

 

-2r. termini  

Total Altes --------------------   139,58 

Total Baixes ----------------   1.193,00 

Segon.- Notificar aquest acord personalment als l’afectats per aquesta modificació, informant-los que 

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

acord esdevindrà definitiu. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

8.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES – EXERCICI 2017.- 
En aquest punt es procedeix a la lectura de la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta i que, copiada, diu el 

següent: 

 

“Acabat el període de cobrament del Padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord: 



 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de l’Impost 

sobre Activitats Econòmiques, 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 pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “SERVEI DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA EN 

LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA”.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent: 

 

“L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en les actuacions auxiliars, 

preparatòries i complementàries, en concepte de gestió i col·laboració en el cobrament en via de 

constrenyiment de rebuts impagats de padró així com de determinades liquidacions d’ingrés directe. 

Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat d’acord amb la categoria 27 de l’Annex II. 

Altres serveis. 

De conformitat amb el que determina l’article 88 del TRLCSP, per tal d’establir el valor estimat de 

contracte als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat de la contractació del 

servei s’ha tingut en compte l’import de les liquidacions efectuades en anys anteriors per l’empresa que 

venia desenvolupant aquest servei, i  essent la seva quantia inferior a 18.000€ i en conseqüència i, de 

conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se 

menor, i 

Atès que l’empresa Gestimpost, SL és una empresa especialitzada en la realització de tasques 

d’assistència en l’exercici de la funció recaptatòria, i acredita disposar de la capacitat d’obrar i de 

l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte, i 

Vist que l’art. 110.2 del TRLCSP estableix que l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat 

fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que la 

seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici següent. 

En virtut del que s’ha exposat; a la vista dels informes lliurats al respecte, es proposa a la Junta de 

Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-  Contractar i adjudicar el contracte menor de serveis titulat “Servei de col·laboració i 

assistència en la gestió de la recaptació executiva” - Anualitat 2018, a favor de Gestimpost, SL en els 

termes  que es descriuen seguidament i d’acord amb la memòria referent a la gestió tributària i de 

recaptació: 

El contractista percebrà, per la  prestació dels serveis de col·laboració i assistència en la gestió de la 

recaptació en el cobrament en via de constrenyiment de rebuts impagats de padró així com de 

determinades liquidacions d’ingrés directe, el 15% sobre l’import recaptat en via executiva. 

· Duració del contracte: 01.01.2018 al 31.12.2018 

· El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa. 

· El contracte no és susceptible de revisió de preus. 

Segon.- Conforme estableix l’art. 110.2 del TRLCSP, comprometre el crèdit adequat i suficient per a 

finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari 2018. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes oportuns. 

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. 

10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “SERVEIS INTEGRALS DE COMUNICACIÓ”.- Acte 

seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 



“Atès que  aquest Ajuntament té contractat un servei extern de comunicació que transmet de manera 

transparent i eficaç la informació de les actuacions i iniciatives diverses que es desenvolupen des de 

l’Ajuntament i així es mantenen informats, principalment, els veïns de la població, i 

Atès que el contracte d’aquest servei finalitza el proper 31-12-17, i atès que l’Ajuntament vol donar 

continuïtat al contracte de serveis esmentat, i 

Atesa la proposta presentada a sol·licitud d’aquest Ajuntament, per la Sra. Mireia Pomar Natal, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, 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 la Sra. Mireia Pomar Natal, el contracte de serveis titulat “Serveis 

integrals de comunicació”, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor de serveis, 

per raó de la quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 1.200 euros/any, més 252,00€ en concepte d’IVA. 

La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2018. 

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

del pressupost de 2018. 

Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet, tot seguit, la proposta a votació, quedant aprovada per 

unanimitat. 

 

11.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MANTENIMENT CÀMERES I ALARMES DELS 

EDIFICIS MUNICIPALS”.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament va instal·lar diverses càmeres de videovigilància així com també alarmes 

en diferents edificis municipals, i 

Atès que aquestes càmeres i alarmes necessiten un manteniment, i tenint en compte que aquest servei 

l’ha estat desenvolupant de manera satisfactòria l’empresa SIC 24, que és la que va instal·lar aquells 

subministraments, i 

Atès que aquest contracte de serveis està a punt de finalitzar i que l’Ajuntament considera oportú i 

necessari donar-li continuïtat, i 

Atesa la proposta econòmica presentada per l’empresa SIC 24, i 

Tenint en compte que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de 

conformitat amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la 

Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa SIC 24 el contracte titulat “Manteniment càmeres i alarmes 

dels edificis municipals”, per un import de 720 €/any més l’IVA corresponent, d’acord amb el 

pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. Aquest contracte serà vigent 

durant l’any 2018. 

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

del pressupost de 2018. 

Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat. 

 

12.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “PRESTACIÓ SERVEIS DE CONSULTORIA I 

ASSISTÈNCIA JURÍDICA”.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que  aquest Ajuntament té contractat el servei d’un gabinet d’advocats especialitzat en 

l’assessorament jurídic i de consultoria, complert i solvent en totes les àrees d’actuació que es puguin 

necessitar, no tan sols en l’àmbit estrictament administratiu sinó en qualsevol altra branca del dret, des 

de la defensa en l’àmbit penal fins a la creació, manteniment i dissolució d’empreses municipals, i, 

Atès que el contracte d’aquest servei finalitza el proper 31-12-17, i 



Atès que cal donar continuïtat al contracte de serveis esmentat, i   

Atesa la proposta presentada pel Despatx Simeó Miquel Advocats Associats a sol·licitud d’aquest 

Ajuntament,  pel que fa a la realització del servei “Prestació serveis de consultoria i assistència jurídica”, 

i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de 

conformitat amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la 

Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Simeó Miquel Advocats Associats el contracte titulat 

“Prestació serveis de consultoria i assistència jurídica”, d’acord amb la seva proposta presentada, 

mitjançant un contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 

Aquest contracte tindrà una durada d’un any i entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 

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

del pressupost de 2018. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

Declarada l’obertura del debat no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet la proposta a votació i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

13.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MANTENIMENT PREVENTIU ESTACIÓ 

DEPURADORA SAU-3”.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una 

empresa que realitzi el manteniment preventiu de l’estació depuradora ubicada al polígon industrial 

SAU-3, i 

Atès que  aquest Ajuntament té contractat l’esmentat servei i que aquell contracte finalitza el proper 31-

12-17, i 

Atès que cal donar continuïtat al contracte de manteniment de l’estació depuradora ubicada al polígon 

industrial SAU-3, i   

Atesa la proposta presentada per l’empresa Aquatreat XXI, SL, a sol·licitud d’aquest Ajuntament pel 

que fa al contracte de manteniment de l’esmentada depuradora, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat amb 

el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern 

l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Aquatreat XXI, SL el contracte titulat “Manteniment 

preventiu estació depuradora SAU-3”, per un import de 968,20€/any, més l’IVA corresponent, d’acord 

amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. 

La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2018. 

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

del pressupost de 2018. 

Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta 

proposta i queda aprovada per unanimitat. 

 

14.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “CONTROL ANALÍTIC AIGÜES DEPURADORA 

SAU-3”.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta i que, copiada, diu el següent: 

 

“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una 

empresa que realitzi el servei de control analític de les aigües abocades per la depuradora ubicada al 

polígon industrial SAU-3, així com també la determinació dels índex biològics en la llera final 

d’abocament al Riu Corb, i 



Atesa la proposta presentada per l’empresa Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, a sol·licitud 

d’aquest Ajuntament,  pel que fa al contracte per a la prestació del servei de control analític de les aigües 

que aboca l’esmentada depuradora, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat amb 

el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern 

l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, el contracte 

titulat “Control analític aigües depuradora SAU-3”, per un import de 2.027,46 €/any, més l’IVA 

corresponent, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. La 

vigència del contracte serà d’un any, comptador a partir de l’1-1-18. 

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

del pressupost de 2018. 

Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions, Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per 

unanimitat. 

 

15.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “CONDICIONAMENT CARRERS 

FRANCESC BOLDÚ, JACINT VERDAGUER, CERVANTES I MILLORA DE LA MOBILITAT 

DE L’AV. PAU CASALS, FASE II”.- La Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura, tot seguit, a la 

proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, és la següent: 

 

Atès el contingut de l’acta de la Mesa de Contractació de data 15-12-17 de formulació de la proposta 

d’adjudicació en el procediment obert, tramitació urgent, per al contracte de l’obra titulada 

“Condicionament carrers Francesc Boldú, Jacint Verdaguer, Cervantes i millora de la mobilitat de l’Av. 

Pau Casals. Fase II”, d’acord amb la qual, ha obtingut la millor puntuació l’empresa M. i J. Grúas SA 

pel preu de 34.756,63€ euros més l’IVA corresponent,  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, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

 

Primer.- Requerir a l’empresa M. i J. Grúas SA per tal que constitueixi la garantia definitiva i aporti els 

certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Segon.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Condicionament carrers Francesc Boldú, 

Jacint Verdaguer, Cervantes i millora de la mobilitat de l’Av. Pau Casals. Fase II”, a l’empresa M. i J. 

GRUAS SA, per un import de 34.756,63  euros més l’IVA corresponent, amb subjecció als plecs de 

clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa per l’Ajuntament. 

Tercer.- Requerir l’empresa perquè, el dia i hora que se li indicarà, procedeixi a formalitzar el 

corresponent contracte administratiu. 

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: Sra. Aroa Guardiola Franci, 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. “619.07.155.- Acondicionament diversos carrers” corresponent al 

pressupost municipal per a l’exercici 2017. 



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.” 

 

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

per unanimitat. 

 

16.- CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ MUSICAL FESTA CAP D’ANY.- A continuació  es dóna lectura 

a la següent proposta: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’actuació musical del proper dia 31 de 

desembre de 2017. 

I, tenint en compte el pressupost presentat a instància d’aquest Ajuntament, es considera que es tracta 

d’un contracte menor, i 

De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 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 pel dia de Cap d’Any, i amb l’empresa Subirós SL l’actuació musical  següent: 

         -TRIO CORAL.................2.200,00€ més l’IVA. 

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

del pressupost vigent. 

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte. 

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

 

Declarada l’obertura del debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

17.- 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. 

 


