
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia setze de juny de l’any dos mil disset, i 

tal com va anunciar-se en les convocatòries, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió ordinària de la 

Junta de Govern, presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els següents regidors: 

Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. A indicació de la Sra. 

Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen també els regidors Joan 

Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i 

Torres.  

 

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 2-

6-2017, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i la secretària fa 

constar que en la redacció de les Juntes de govern de dates 19-5-17 i 2-6-17, hi ha una errada en el nom 

d’un regidor assistent en el sentit que, a les dues hi diu: Francesc Farnell i Barqué, i el nom correcte de 

l’assistent és Ramon Farnell i Barqué. Es dóna per rectificada l’errada esmentada i, sense cap més 

intervenció, 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 la Sra. 

Alcaldessa presenta 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. 38/17.-  Col·lectivitat de Regants núm. 11 del Palau d’Anglesola: Llicència urbanística per a 

l’obertura d’una rasa en el camí per a unir dues canonades, la sèquia amb el col·lector, a la partida de 

l’Escarabat. 

Núm. 39/17.-  Maria Torrades Sol: Llicència urbanística per col·locar plaques de xapa damunt del 

paviment existent en el terrat per a impermeabilitzar aquest i evitar filtracions d’aigua a l’immoble 

ubicat al C. Orient, núm. 23 

Núm. 40/17.-  Mònica Tribó Gil: Llicència urbanística per realitzar obres de reforma interior en la zona 

de la cuina, consistents en el canvi de rajoles de revestiment de paraments i paviment, en l’immoble 

ubicat a l’Av. Miquel Martí i Pol 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 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 36.956,13 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 02-06-2017, 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 16-06-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 36.956,13 €, 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 NOM NÍNXOLS.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta en 

aquest punt i que, copiada, és la següent:  

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en 30-5-17  per la Sra. Catalina Hernández Vázquez, en sol·licitud de 

canvi de nom dels nínxols 3 i 4 de la fila 335, a favor de Mònica i Manel Tribó Gil,  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 3 i 4 de la fila 335 que consten a nom de Catalina 

Hernández Vázquez i d’Hs. M. Àngels Gil Hernández  i  en endavant a nom de  Mònica i Manel Tribó 

Gil.  

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.” 

 

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

 

5.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE - 2016.-  En aquest punt es procedeix a la lectura de la proposta que, 

copiada, és la següent: 

 

“Atesa la sol·licitud de l’empresa “Sociedad de Activos procedentes de la reestructuración bancaria” 

(SAREB), rebuda en data 25-11-16, i registrada d’entrades amb el número 2070, en la que se sol·licita la 

devolució per ingressos indeguts de l’IAE, corresponents a l’exercici 2016, en concepte d’error en 

l’aplicació de l’índex de situació, 

Atès que arran de l’informe jurídic emès en data 5-5-17, resulta que és procedent estimar la sol·licitud 

presentada,  

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions per rectificació de l’índex de situació, d’acord amb la reclamació 

presentada i corresponents al Padró de l’IAE de l’exercici 2016, en concepte d’altes i baixes, que són les 

següents: 

ANY 2016: 

- Altes:     822,93 euros 

- Baixes: 1.352,01 euros 

Segon.- Quan aquest acord sigui definitiu procedir a la devolució dels ingressos indeguts pel concepte 

indicat. 

Tercer.- Notificar aquest acord personalment a l’interessat per aquestes modificacions, informant-lo que 

disposa 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.” 

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- PADRONS IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA I BICES – EXERCICI 2017.- Acte seguit es 

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



 

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2017, corresponents a 

l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i de característiques especials, 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 els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2017, corresponents a l'Impost sobre 

Béns Immobles de naturalesa rústica i de característiques especials, que són els següents: 

IBI Rústica: 

Padró total:                        54.913,74 € 

Padró béns no subjectes:               0,00 € 

Padró béns exempts:                    30,46 € 

Llistes cobratòries: 54.883,28 € 

IBI Característiques especials: 

Padró total                          13.273,06 € 

Llistes cobratòries 13.273,06 € 

Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries 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 

municipal als 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 pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

7.- AUTORITZACIÓ CESSIÓ CONTRACTE SERVEIS NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS.- Tot 

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

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament  en sessió de data 4 de novembre de 2016 va adoptar 

l’acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de Neteja dels Edificis Municipals a favor 

de l’empresa Neteges Solinet, S.L.U., per procediment obert i tramitació ordinària. per un import de 

27.497,28€, més l’IVA corresponent, formalitzant-se el contracte en data 11 de novembre de 2016, 

mitjançant document administratiu, i 

Atès que en data 19 de maig de 2017, en sessió de Junta de Govern  es va donar compte de la 

Interlocutòria de data 27/04/2017 Secció 5a Liquidació, dictada pel magistrat del Jutjat de Primera 

Instància núm. 6 amb competència Mercantil de Lleida i que correspon al concurs núm. 80/17 presentat 

per la societat Neteges Solinet, S.L.U., i 

Atès que mitjançant aquesta interlocutòria s’acorda autoritzar la venda directa de la unitat productiva de 

la mercantil Neteges Solinet, S.L.U., a favor de la mercantil Acronet Neteja, S.L., quedant subrogada 

amb el contracte de serveis: Neteja dels Edificis Municipals i conseqüentment les treballadores que 

presten aquests serveis, es subroguen contractualment amb l’adquirent, i 

Tenint en compte la documentació presentada per Acronet Neteja SL, la qual consta a l’expedient, i  

Atès el que disposa l’article 226 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 

Atès que la competència per autoritzar la cessió correspon al mateix òrgan que hagi resultat competent 

per a la contractació, correspon a la Junta de Govern la seva autorització, és pel qual proposo a la Junta 

de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Autoritzar la cessió del contracte de serveis titulat  Neteja dels Edificis Municipals adjudicat a 

Neteges Solinet, S.L., cedent, a la mercantil Acronet Neteja, S.L., cessionària, amb CIF núm. 

B25763582. Aquesta cessió s’haurà de formalitzar en escriptura pública en el termini de 15 dies, a partir 

del dia següent de notificació d’aquest acord. 

Segon.- Notificar a la cessionària el present acord i requerir-la perquè dins del termini de quinze dies 

hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació presenti el document que acrediti haver 

constituït la garantia definitiva per import de 1.374,26 €. 

L’efectivitat d’aquest acord queda condicionada al dipòsit de la garantia definitiva per part de l’empresa 

cessionària en el termini establert. 



Tercer.- Notificar al cedent el present acord. 

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

 

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

aprovada per unanimitat. 

 

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

 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i quaranta-

cinc 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


