A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia divuit d’agost 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 Barquè, Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. Excusen la seva assistència
els regidors Joan Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem, que han estat convidats d’acord amb el
que disposa el contingut de l’art. 113,3 del ROF. 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 48-2017, 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. 45/17.- Endesa Distribución Eléctrica SLU: Llicència urbanística per a l’execució d’una rasa per
a col·locació de tubs per a una línia subterrània de baixa tensió per subministrament a la Col·lectivitat
de Regants núm. 11, al Camí del Poal, amb les condicions que contenen els informes i amb les del
document d’autorització emès que hauran de signar les dues parts.
Núm. 50/17.- Felip Tribó Pascual: Llicència urbanística per a obres de reforma en bany consistents en
canvi de banyera per plat de dutxa en el bany existent en l’immoble ubicat al C. Fassina, núm. 45.
Núm. 51/17.- Paulí Valls Tribó: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de morter de ciment
en paret de la zona del pati de l’immoble ubicat al C. Mollerussa, núm. 45.
Núm. 52/17.- David Plana Llauradó: Llicència urbanística per enderrocar la paret de tancament de la
zona posterior (zona jardí) en planta baixa, i refer paret amb mateixes mesures i obertures sota el final
del porxo existent, a l’immoble ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 15.
Núm. 53/17.- Ghizlane Aidouni: Llicència urbanística per a la substitució de sis fusteries de fusta per
unes d’alumini sense modificar les obertures existents i el canvi d’ubicació de 5 interruptors i el quadre
general de l’immoble ubicar a la Pl. Major, núm. 11 baix, dreta.
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 28.135,71 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 12-07-2017, 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 18-08-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 28.135,71 €, 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.- MODIFICACIÓ PADRÓ IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES ( IAE ) – EXERCICI 2016.La Sra. Alcaldessa, tot seguit, dóna lectura a les dues propostes que presenta i que, copiades, són les
següents:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i
modificacions, realitzades durant el 4t trimestre de l’any 2016, les quals han provocat la modificació del
padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici
2016, 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 el 4t. trimestre
de l’exercici 2016, les quals importen una quantitat de:
Altes -------------------------------------------------- 724,27
Quota municipal: 598,31
Quota provincial: 125,96
Baixes --------------------------------------------------- 0,00
Modificacions ---------------------------------------- 0,00
TOTAL ---------------------------------------------- 724,27
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.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
5.- PADRÓ IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES ( IAE ) – EXERCICI 2017 .- A continuació es
procedeix a donar lectura a la proposta que es presenta en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2017, corresponents a l'Impost
sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula definitiva, 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 i Llistes cobratòries de l'exercici 2017, corresponents a l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva, el qual importa un total de 47.974,01
euros.
Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de liquidació,
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.”

No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per unanimitat.
6.- ADHESIÓ AL SERVEI DE MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS AMB
L’ACM.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que aquest Ajuntament en data 30 de novembre de 2012 va aprovar l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català
pel desenvolupament Local, i
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en
sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de juny de 2017, adjudicar
l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades, i que en
el cas del Pla d’Urgell ha estat Marvi Ascensors SL,
I, atès que en data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a
l’apartat anterior, i
Tenint en compte que fins ara l’empresa Marvi Ascensors SL venia desenvolupant el servei de
manteniment dels ascensors dels edificis municipals de manera molt satisfactòria, i
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les
entitats locals, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola a l’Acord marc del servei de
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-i-quatre mesos, des del dia 1 de gener
de 2018 al dia 1 de gener de 2020.
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb l’empresa adjudicatària
MARVI ASCENSORS SL en les modalitat següents:
Tipus de
manteniment
Tot risc i rescat
interior d’ascensors

Tipus
d’aparell

interior

Nombre
d’aparells

2

Preu/aparellTOTAL
(IVA exclòs)
any (€)
876€

1.752€

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.752€, més l’IVA corresponent
que s'imputarà, dins del pressupost municipal dels anys 2018 i 2019, a càrrec de l'aplicació
pressupostària corresponent..
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL i a l’empresa
adjudicatària.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.

7.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.- En aquest punt es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten autorització per
instal·lar les seves atraccions, durant els dies 25, 26, 27, 28 i 29 d’agost en motiu de la Festa Major, i un
cop revisada, ha resultat que han presentat la documentació correctament els següents peticionaris:

- Sra. M. del Pilar Marino Rado
- Sra. Yasmina Marino Marín
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, els
propers dies 25, 26, 27, 28 i 29 d’agost.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta 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 quinze
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.

