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A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les 

tretze hores i quaranta-vuit minuts del dia tretze de desembre de l’any dos mil dinou, i 

tal com va anunciar-se en les convocatòries realitzades, es reuneixen per tal de dur a 

terme la sessió ordinària de la Junta de Govern. 

 

Presidida pel Sr. Alcalde, Francesc Balcells i Teixidó. 

 

Amb la presència dels següents regidors:  

Sra. Maite Teixidó i Jovells 

Sra. Carme Tàpies i Llobera 

Sr. Joan Ramon Valls i Llobera 

 

A indicació del Sr Alcalde i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del ROF, hi 

assisteixen també els regidors Sr Jordi Martínez i Atero i el Sr. Xavier Costa i Monyarc. 

 

Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe. 

 

CONVOCATÒRIA 

 

1.- Aprovació de l’acta anterior 

 

2.- Aprovació de factures 

 

3.-  Tributs 

 3.1.- Regularització aigua 

 

4.-  Llicències d’obres 

 

5.- Targeta aparcament 

 

6.-  Concessió aportació Associació Acudam 

 

7.-  Contractació pública: 

 7.1.- Actuació musical nit de Nadal 

 7.2.- Contractació Seguretat Nit de Nadal 

 7.3.- Actuació musical cap d’any 

 7.4.- Contractació i adjudicació Wifi espais públics 

 

8.-  Nomenament coordinador polítiques juvenils 

 

9.-  Règim intern 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

El Sr. Alcalde 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 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’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 29 de novembre de 2019, es dóna 

per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer. No n’hi ha cap. 

 

Es procedeix a la votació de l’aprovació de l'acta de la sessió anterior que queda 

aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

2.- APROVACIÓ DE FACTURES 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació 

emesa de les factures i obligacions de pagament que importa 42.748,19 €, presentades 

en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 

Govern del dia 29-11-2019, i 

 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 02-07-2019, 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 13-12-19, que s’adjunta a l’expedient, 

i que importen un total de 42.748,19 €, 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.” 

 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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3.- TRIBUTS 

 

3.1.- Regularització aigua 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atesa la modificació efectuada al Padró i llista cobratòria de la Taxa pel servei 

d’aigua potable a domicili, corresponents al  2n. termini de 2019 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 llista cobratòria, de la 

Taxa pel servei d’aigua potable a domicili, corresponents a l’exercici 2019  en 

concepte d’altes i baixes següents :  

 

PADRÓ ANY 2019: 

-2n. termini  

Total Altes   1716,28 

Total Baixes     5624,58 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord personalment als 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.” 

 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

4.- LLICÈNCIES D’OBRES 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“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: 
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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: 

 

66/2019 (1a pròrroga): Lluís Palau Garcia. Pavimentar cobert 

64/2019: Maria Szennyes. Treure arrebossat façana i canviar finestres 

71/2019: Soledat Clota. Col·locar finestra a la façana. 

79/2019: Nedgia Catalunya, SA. Obrir rasa. 

   

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.” 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

5.- TARGETA APARCAMENT 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“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 11 de desembre de 2019, 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 TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per la 

persona amb disminució que ho ha sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 7 

de l’any 2019. 

 

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

oportuns.” 

 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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6.-  CONCESSIÓ APORTACIÓ ASSOCIACIÓ ACUDAM 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atesa la instància presentada per la Sra. Angelina Roure Arnaldo, presidenta de 

l’Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM)  en sol·licitud 

d’un ajut econòmic per tal de cobrir el dèficit que s’ha generat en aquesta entitat, 

l’any 2018 

 

És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent 

acord: 

 

• Concedir una aportació sol·licitada per aquesta entitat per un import de 2000€.” 

 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

7.-  CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

7.1.-  Actuació musical nit de Nadal 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que aquest Ajuntament vol contractar els serveis d’una companyia per a la 

realització d’un espectacle musical durant la nit de Nadal, i  

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

ARTS MANAGERS SL per tal de dur a terme aquesta actuació, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació anteriorment esmentada 

mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el 

més adequat, tant per raó de la quantia com del servei a prestar, 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.- CONTRACTAR l’empresa ARTS MANAGERS SL per a la realització 

de l’espectacle musical i que importa un total de 2.300 €, IVA exclòs, d’acord 

amb la documentació que consta a l’expedient. 
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Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec 

a la partida corresponent del pressupost exercici 2020. 

Tercer.- FACULTAR el Sr. Alcalde perquè en nom i representació de 

l’Ajuntament procedeixi a la signatura del corresponent contracte.” 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

7.2.-  Contractació Seguretat Nit de Nadal 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atesa la contractació d’un espectacle musical que es realitzarà durant la nit de 

Nadal al pavelló poliesportiu, i 

Atès que per tal de mantenir la seguretat es necessari disposar dels serveis 

oportuns de vigilància i de control d’accés  al pavelló, i 

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

Raibor Espectacles SL, per tal de dur a terme aquest servei,  i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació anteriorment esmentada 

mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el 

més adequat, tant per raó de la quantia com del servei a prestar, 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.- CONTRACTAR l’empresa RAIBOR ESPECTACLES SL per a la 

realització del servei de vigilància i seguretat i que importa un total de 648 €, 

IVA exclòs, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient: 

 1 vigilant de seguretat................180€ (IVA exclòs) 

 3 controladors accés...................468€ (IVA exclòs) 

 

Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec 

a la partida corresponent del pressupost exercici 2020. 

Tercer.- FACULTAR el Sr. Alcalde perquè en nom i representació de 

l’Ajuntament procedeixi a la signatura del corresponent contracte.” 
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Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

7.3.-  Actuació musical cap d’any 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

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

proper dia 31 de desembre de 2019, i 

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

un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més adequat, 

tant per raó de la quantia com del servei a prestar, 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.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa RAIBOR ESPECTACLES 

SL, el contracte de serveis titulat “Contractació actuació musical festa Cap d’Any”, 

d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de serveis. 

El  preu del contracte serà com a màxim de 1.900 E. més l’IVA corresponent.  

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

partida corresponent del pressupost de l’exercici 2020. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens adjudicatari.” 

 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

7.4.- Contractació i adjudicació Wifi espais públics 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

“Atès que aquest Ajuntament té la intenció d’instal·lar punts d’accés gratuïts de 

connexió wifi per tal de permetre la interconnexió inalàmbrica de dispositius 

electrònics, i 

Tenint en compte que la Comissió Europea ha concedit una subvenció a aquest 

Ajuntament per tal d’executar l’acció titulada “Connexió wifi espais públics 

municipals” dins del marc “Connectar Europa, Wifi4EU”, i 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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Atesos els pressupostos presentats per les següents empreses: 

 VUNKERS IT EXPERTS SLU...........................12.382€ ( IVA no inclòs) 

 RUBEN CHÁVARRI SL....................................12.396,45€ ( IVA no inclòs) 

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

mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el 

més adequat, tant per raó de la quantia com del servei ofert, 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.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa VUNKERS IT EXPERTS 

SLU, el contracte titulat “Connexió wifi espais públics municipals”, d’acord 

amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de serveis. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 12.382 euros, més l’IVA 

corresponent. 

Segon.-  FACULTAR el Sr. Alcalde per signar tots els documents referents a 

aquest contracte. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari per al seu coneixement i 

efectes” 

 

Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

8.-  NOMENAMENT COORDINADOR POLÍTIQUES JUVENILS 

 

El Sr. Alcalde procedeix a donar compte del següent Decret: 

 

“Primer.- NOMENAR coordinadora de polítiques juvenils de l'Ajuntament del 

Palau d'Anglesola, la Sra. Míriam Solé i Solà, sense assignació retribuïda però 

amb responsabilitats de representar el consistori als organismes corresponents. 

Segon.- ENTREGAR a la Sra. Míriam Solé Solà còpia de les claus de Local 

sociocultural per poder realitzar les reunions pertinents. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest Decret a la interessada i donar compte del mateix a 

la propera Junta de Govern que se celebri.” 

Es té per donat compte 
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9.- RÈGIM INTERN 

 

Es tracten varis aspectes ordinaris de la gestió del govern municipal, que no es fan 

constar en acta, perquè no són susceptibles d’acord en Junta de Govern Local. 

 

I, sense cap més assumpte de què tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 15 

hores i 16 minuts, de la que se n’estén la present acta, de la què jo, el secretari, en 

dono fe. 

 

 

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. 

 


