
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia divuit de maig de l’any dos mil 

divuit, 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, 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. Ha excusat la seva assistència el regidor Carles Esquerda i Serrano. 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 4 

de maig de 2018, 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 en aquest punt, 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. 12/18.- Ester Carulla Flix: Llicència urbanística per a la construcció d’un garatge al C. Folch i 

Torres núm. 3. 

-Núm. 23/18.-  Ajuntament de Mollerussa: Llicència urbanística per a la construcció d’un sobreeixidor 

a la 3a. sèquia principal del Canal d’Urgell, dins el terme municipal del Palau d’Anglesola. 

-Núm. 24/18.-  Isidro Rododera Meilan: Llicència urbanística per a l’execució d’un paviment de 

formigó amb acabat estampat, a la zona del jardí de l’habitatge ubicat a l’Av. Font de l’Aguaït, núm. 

74. 

-Núm. 33/18.-  M. Carme Valencia Cortés: Llicència urbanística per pintar la façana de l’habitatge 

ubicat al C. Sant Salvador, núm. 10.  

-Núm. 34/18.-  Josep Teixidó Simó: Llicència urbanística per a la substitució de banyera per plat de 

dutxa en bany existent, en l’habitatge ubicat al C. Ramon i Cajal, núm. 16. 

-Núm. 35/18.-  Albert Camarasa Reñé: Llicència urbanística per enderrocar el mur lateral de la piscina 

per aprofitament de l’espai interior com a jardí, en l’habitatge ubicat al C. Fassina, 23. 

-Núm. 36/18.-  Ana Maria Szennyes: Llicència urbanística per canvi de teules i modificació de terrat 

per convertir en coberta inclinada, en l’habitatge ubicat a les Afores, núm. 1. 

-Núm. 37/18.-  Iris Grañó Ribes: Llicència urbanística per a l’adequació del local amb la construcció 

d’un bany i l’enderroc parcial d’una paret divisòria, a l’immoble ubicat al C. Prat de la Riba, núm. 66. 

Expedient de pròrroga:  



- Núm. 1/18.-  Ramon Solé Mateu: Concessió de pròrroga de la llicència urbanística núm. 16/2018,  

per finalitzar les obres de reforma consistents en canvi de porta d’accés de vehicles en tanca i 

arranjaments en pati per enderrocar paret i refer-la,  així com arranjament del paviment i revestiment 

de morter, tot en l’immoble ubicat al C. La Bassa, núm. 10. 

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 24.985,97 € presentades en aquest Ajuntament des de 

la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 04-05-2018, 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 04-05-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen 

un total de 24.985,97 €, 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 DE L’IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- 4ART. 

TRIMESTRE DEL 2017.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la següent proposta que, copiada, 

és la que diu: 

 

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

modificacions, realitzades durant el 4t trimestre 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 modificacions és necessària la seva aprovació 

prèvia,   

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 2017, les quals importen una quantitat de: 

Altes ---------------------------------------------- 16.396,20 

     Quota municipal:  13.420,45 



     Quota provincial:    2.975,75 

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

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

TOTAL  ------------------------------------------ 16.396,20 

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.” 

 

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

queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA – EXERCICI 2018.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, 

diu el següent: 

 

“Acabat el període de cobrament del Padró de l’IVTM de l’exercici 2018, 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 proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 

 

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

vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2018.  

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 i se sotmet a votació la proposta quedant aprovada per unanimitat. 

 

6.- PADRONS EXACCIONS MUNICIPALS – EXERCICI 2018.- A continuació es dóna lectura a la 

proposta que diu el següent: 

 

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les Exaccions 

municipals per a l’exercici 2018, 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 corresponents a les Exaccions municipals per a 

l’exercici 2018 següents: 

- Cementiri ............................................................................................ 4.248,00 € 

- Clavegueram .................................................................................... 27.680,45 € 

- Guals permanents ............................................................................... 1.748,91 € 

- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb 

   taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa  ................................... 352,45 € 

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 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.” 



 

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

queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ   “EQUIP CONTROL DE PRESÈNCIA”.- Acte seguit es 

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

 

“Atès que aquest Ajuntament considera oportuna i necessària l’adquisició d’un sistema fitxador per al 

control de la presència del personal que treballa a les dependències de l’Ajuntament, en el sentit que el 

que s’empra actualment ha quedat obsolet, i 

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

menor de subministraments, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la 

quantia com del material a adquirir, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, 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 Binari TIC SL  el contracte titulat “Adquisició sistema 

control presència”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de 

subministrament. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 487,30 euros, més l’IVA corresponent. 

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

del pressupost. 

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

 

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

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “SERVEI DE CONSULTORIA PROTECCIÓ DE 

DADES”  .- En aquest punt se sotmet a la consideració de la Junta, la proposta que es presente i que, 

copiada, és la següent: 

 

“Atès el nou marc de compliment en protecció de dades  Europeu del Reglament (EU) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, plenament aplicable a partir del dia 25-5-2018, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure 

circulació d’aquestes, i 

Atès que aquest Ajuntament considera oportuna la contractació d’una empresa externa per tal que 

realitzi les funcions a què obliga l’esment Reglament, 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 ofert, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, 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 Segurdades SL, el contracte titulat “Servei de consultoria 

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



El  preu del contracte importa la quantitat de 2.100 euros, més l’IVA corresponent i la seva vigència 

serà d’un any comptat a partir de la data d’adjudicació. 

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

del pressupost. 

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

 

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

 

9.- 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 

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. 

 


