
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-quatre de gener 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 

assisteixen també els regidor Joan Salvia Fontanet i 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 10-1-2014, 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. 99/13.-  Ramon Tomàs Font: Llicència urbanística per a la instal·lació d’una tanca a la 

finca ubicada al polígon 9  parcel·la 26 del terme municipal del Palau d’Anglesola.  

- Núm. 1/14.-  Ramon Montal Samitier: Llicència urbanística per repassar la coberta existent per 

arreglar filtracions d’aigua, amb el canvi de teules trencades de la teulada de l’habitatge ubicat a 

l’Av. Pau Casals, núm. 36. 

- Núm. 2/14.-  Àngels Gabarra Gou: Llicència urbanística per realitzar una obertura a la façana per 

instal·lar el comptador elèctric de l’habitatge ubicat al C. Colon, núm. 22. 

- Núm. 3/14.-  Inés Ruiz Carrillo: Llicència urbanística per repassar la coberta existent per arreglar 

filtracions d’aigua, amb el canvi de teules trencades de la teulada de l’habitatge ubicat a l’Av. Pau 

Casals, núm. 27. 

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.- CANVI DE NOM ACTIVITAT RÈGIM DE COMUNICACIÓ.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa 

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

“Atesa la sol·licitud, presentada per la Sra. M. Teresa Gou Fontanet en qualitat d’administradora 

solidària de l’empresa Ramaderies Ramsego SL, en demanda de canvi de nom de l’activitat 

ramadera porcina que consta a nom de SERCA GARRÍ SL a favor de RAMADERIES 

RAMSEGO SL, i 

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



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 ambiental inclosa en l’annex II.1,  per a 

l’exercici de l’activitat ramadera porcina, ubicada al polígon 1 parcel·la 77 del T.M. del Palau 

d’Anglesola, concedida per acord de la Junta de Govern de data 15-09-2006 a nom de SERCA 

GARRÍ SL i que en endavant ha de ser a nom de RAMADERIES RAMSEGO SL 

Segon.- Els nous titulars de la llicència queden sotmesos als mateixos drets i obligacions que els 

titulars inicials i s’hauran de complir el règim de controls a que s’ha de sotmetre l’activitat 

relacionada 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de 

Lleida (OGAU) amb els recursos corresponents. 

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. 

 

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 21.727,45 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 10-01-2014, 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 23-01-14, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 21.727,45 €, 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. 

 

5.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM- 2014.- En aquest punt es dóna lectura a la proposta 

que diu el següent: 

 

“Ateses les noves peticions presentades i/o la nova documentació requerida, per la concessió 

d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per a l’any 2014, la 

relació de les quals consta a l’expedient, i  

Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, d’acord amb el contingut de l’art. 4 

de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica,  

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

 

Primer.- Aprovar les sol·licituds  presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en 

l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de l’esmentat impost corresponent a 

l’any 2014 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient. 

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents. 

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

No hi ha intervencions al debat. La proposta, sotmesa a votació, ha quedat aprovada per unanimitat. 

   

6.- PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA – EXERCICI 2014.- A 

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

 



“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

corresponent a l’exercici de 2014, 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 l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent  a 

l’exercici de 2014, el qual  importa la quantitat de 135.179,90 €. 

Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de cobrament al públic, durant el termini 

d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província, al tauler d’anuncis i a la web 

municipal 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.” 

 

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

unanimitat. 

 

7.- ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA  “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 

DEL C. ORIENT”.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu: 

 

“Atesa la resolució de l’Alcaldia de data 22-1-14 per la qual es va aprovar la relació classificada de 

les proposicions presentades en el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del 

contracte de l’obra titulada  “Renovació de la xarxa de sanejament del C. Orient”, d’acord amb la 

qual, va obtenir la millor puntuació l’empresa GARROFÉ SAU pel preu de 114.075,85€ i 

23.955,93€  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, és pel qual proposo a la Junta de Govern 

l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Renovació de la xarxa de 

sanejament del C. Orient” a l’empresa GARROFÉ SAU, per un import de 114.075,85 € i 

23.955,93€  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, 

d’acord amb la negociació efectuada. 

Segon.-  Requerir l’empresa perquè el dia 31-1-14 a les 13:30h. 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 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 dels SSTT del Consell Comarcal del 

Pla d’Urgell. 

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

SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

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. “611.04.11.- PUOSC 2011.- C. Orient”, obra incorporada al 

pressupost municipal corresponent a l’exercici 2013. 

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.” 

 

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

unanimitat. 

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “INSTAL·LACIÓ  VIDEOVIGILÀNCIA I 

ALARMES AL PAVELLÓ POLIESPORTIU”- Acte seguit es procedeix a la lectura de la següent 

proposta que, copiada, diu: 

 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha considerat oportú instal·lar càmeres de 

videovigilància i un sistema d’alarmes al Pavelló poliesportiu municipal, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, per l’empresa SIC24 Serveis de 

Seguretat, en relació a la instal·lació de les càmeres i alarmes esmentades,  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 SIC24 Serveis de Seguretat, el contracte titulat 

“Instal·lació sistema videovigilància i alarma al Pavelló poliesportiu municipal”, per un import de 

3.051,48€ més 640,81€ en concepte d’IVA, amb un import total de 3.692,29€, d’acord amb el 

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

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

corresponent. 

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.” 

 

No hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA AMB 

ALARMES AL MAGATZEM MUNICIPAL”- Acte seguit es procedeix a la lectura de la següent 

proposta que, copiada, diu: 

 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha considerat oportú instal·lar un sistema  de 

vigilància mitjançant alarmes al magatzem municipal, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, per l’empresa SIC24 Serveis de 

Seguretat, en relació a la instal·lació d’aquelles alarmes,  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 SIC24 Serveis de Seguretat, el contracte titulat 

“Instal·lació de vigilància amb alarmes al magatzem municipal”, per un import de 1.685,90€, més 

354,04€, en concepte d’IVA, amb un import total de 2.039,94€, d’acord amb el pressupost ofertat, 

mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. 

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

corresponent. 

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 i se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per 

unanimitat. 

 



10.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.-  A continuació es dóna compte de la següent proposta que diu: 

 

“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten autorització 

per instal·lar les seves atraccions, durant la propera Festa major que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de 

febrer, de la que ha resultat el següent: 

 

1) Sol·licituds amb documentació presentada correctament: 

- Churreria JTJT- SCP 

- Srs. Ruben Teixeira Sada i M. del Rocio Rodríguez Castro 

- Sr. Luís Rodríguez Raul 

- Cristian Botija Caravaca 

 

2) Sol·licituds amb documentació presentada incompleta: 

- Augusto de los Angeles Anjos 

- Omar Luís Molina Ferrara. 

 

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

 

Primer.- Autoritzar la instal·lació de totes les atraccions sol·licitades pels peticionaris relacionats 

en l’apartat 1)  i denegar les peticions de l’apartat  2), per manca de documentació 

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 quedant aprovada per 

unanimitat. 

 

11.- CALENDARI DEL CONTRIBUENT.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que 

diu: 

 

“Confeccionat el Calendari del contribuent per a l’exercici 2014, en el que es detallen els diferents  

Impostos i Taxes que cobra l’Ajuntament mitjançant padró, amb indicació del seu període de 

liquidació en voluntària, 

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

 

Primer.- Aprovar el Calendari del contribuent per a l’exercici 2014 corresponent a tots els 

impostos i taxes que mitjançant padró cobra l’Ajuntament, i que queda redactat en la següent 

forma: 

 

IVTM (vehicles) ................................................................... 01/03 a 30/04 

ESCOMBRARIES, primer termini ...................................... 01/04 a 31/05 

IBI URBANA, primer termini ............................................. 01/05 a 30/06 

AIGUA, primer termini ........................................................ 01/06 a 31/07 

TAXES (clavegueram, guals i cementiri) ............................ 01/07 a 31/08 

IBI RÚSTICA i BICES ........................................................ 01/08 a 30/09 

ESCOMBRARIES, segon termini ....................................... 01/09 a 31/10 

IBI URBANA, segon termini ............................................... 01/10 a 30/11 

IAE ....................................................................................... 01/10 a 30/11 

AIGUA, segon termini ......................................................... 15/10 a 15/12 

 

Segon.- Exposar-lo al públic al BOP, a la pàgina web i al tauler d’anuncis municipals. 

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

 

No hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per unanimitat. 

 

12.- 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. 


