A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les
tretze hores i quaranta-quatre minuts del dia vint-i-sis de juliol 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 extraordinària 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
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. Prorrateig IVTM 2019, 2n trimestre
3.2. Aprovació padró i llistes cobratòries IAE 2019

4.

Llicències d’obres

5.

Contractació pública
5.1. Esmena certificació obra núm. 1 Pl 1 d’octubre
5.2. Contractació menor i adjudicació festa escuma per Festa Major Estiu 2019
5.3. Contractació menor i adjudicació implantació gestor d’expedients
5.4. Adjudicació de la concessió de servei del bar del pavelló.

6.

Règim intern

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:
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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 19 de juliol 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 19.859,49 €, presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 19-07-2019, 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 26-07-19, que s’adjunta a
l’expedient, i que importen un total de 19.859,49 €, 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.

3.-TRIBUTS
3.1.- Prorrateig IVTM 2019, 2n trimestre
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Ateses les modificacions notificades durant el 2n. trimestre, i que afecten al Padró
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2019 i
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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 les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, corresponents a l’exercici 2019, i que són les següents:
ALTES ------------------------ 0,00 €
BAIXES -------------------- 571,74 €
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.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
3.2.- Aprovació padró i llistes cobratòries IAE 2019
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2019,
corresponents a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la
matrícula definitiva més les altes del primer trimestre, 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 2019, corresponents a
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva més les
altes del primer trimestre, el qual importa un total de 43.857,40 euros.
- Quota municipal: 34.804,72
- Quota provincial: 9.052,68
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.”
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:
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“Relació de llicències sol·licitades:
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:
47/2019: Sebastià Claveria Vilalta. Revestiment part inferior de façana.
48/2019: M. del Carme València Cortes. Enderroc corralines.
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.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
5.1.- Esmena d’acord 5.1 de la J.G.L. donar compte de l’aprovació certificació i
acta de recepció de l’obra d’arranjament de la Plaça 1 d’octubre
El Sr. Alcalde procedeix a presentar esmena en relació a l’acord 5.1 de la Junta
celebrada en sessió de data 5-7-19:
Allà on diu:
“DECRETO:
Primer.- APROVAR la certificació núm. 1 i única de l’obra titulada “Arranjament Pl. 1
d’octubre”, emesa per la directora facultativa, Sra. Aroa Guardiola Franci d’un import
de 5€.”
Ha de dir:
“DECRETO:
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Primer.- APROVAR la certificació núm. 1 i única de l’obra titulada “Arranjament Pl. 1
d’octubre”, emesa per la directora facultativa, Sra. Aroa Guardiola Franci d’un import
de 53.120,96€.”
Es té per esmenat.

5.2.- Contractació menor i adjudicació festa escuma per la Festa Major estiu 2019
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 de la festa de l’escuma durant la Festa Major d’estiu 2019, i
Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, pel Sr. Gabriel Martínez
Ramos, en nom i representació de l’empresa SET DE SO per tal de dur a terme aquesta
actuació, i
I, tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, 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 el Sr. Gabriel Martínez Ramos, representant de l’empresa
SET DE SO el contracte titulat “Festa de l’escuma” i que importa un total de 350€,
IVA exclòs, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
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.
5.3.- Contractació menor i adjudicació implantació gestor d’expedients
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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L’estratègia i actuacions de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola tenen com a objectiu
contribuir a la promoció i implantació de la societat de la informació en el nostre
municipi, per mitjà de la creació de serveis i infraestructures que complementin el seu
desenvolupament tecnològic amb una clara orientació a la ciutadania, i
Tenint en compte que amb l’entrada en vigor de les Lleis 39/2015 i 40/2015, les
Administracions Públiques tenen l’obligació de posar a disposició dels interessats,
mitjans electrònics per a poder relacionar-se amb les administracions és pel qual és
important disposar de la totalitat de serveis electrònics i així poder abastar el
procediment administratiu en la seva totalitat.
Així doncs, aquest Ajuntament creu necessari implantar un sistema de gestió
d’expedients que garantitzi una visió horitzontal i per processos de l’Administració
local, centrada en les demandes dels ciutadans els quals podran accedir per mitjans
electrònics a la informació dels expedients mitjançant transaccions segures i
confidencials, i
Ateses les consultes efectuades al respecte amb l’empresa ESPUBLICO, empresa
especialitzada en la realització d’aquest tipus de servei, i
Atès el pressupost presentat per l’esmentada empresa, 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
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 ESPUBLICO, el contracte titulat
“Implantació gestor d’expedients”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant
contracte menor de serveis.
El preu del contracte importa la quantitat de 6.782,28 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.
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
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5.4.- Adjudicació de la concessió de servei del bar del pavelló.
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 19-7-19 va ratificar
el Decret de l’alcaldia núm. 82/2019, de data 10 de juliol de 2019, referent a l’aprovació
del Plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la contractació per a
la concessió de la gestió del servei públic del bar del pavelló municipal d’esports i
neteja de les seves instal·lacions, i
Atès que en data 25-7-19 ha finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes per
participar en l’esmentada licitació, i
Atès que en data 26-7-19 s’ha reunit la Mesa de contractació, i s’ha establert la relació
definitiva del candidat admès i que ha estat la següent:
Núm. Data
entrada

Núm.
registre

1

1507

25-7-19

de LICITADOR

SERGI CAELLES COLOMÉS

I, atès que en la mateixa data, la Mesa de Contractació ha elevat a l’òrgan de
contractació la relació valorada, de l’oferta presentada, i que no han estat declarada
desproporcionada o anormal, d’acord amb el resultat següent:
Licitador

SERGI CAELLES
COLOMÉS

Millores
Proposta
proposades
econòmica
a)Explotació servei......19punts
b)Millores....................18punts

40 punts

TOTAL
94punts

c)Planning....................17punts

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 per a la concessió de la gestió del servei públic del
bar del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions al Sr. SERGI
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CAELLES COLOMÉS amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques
aprovats, en el sentit que ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per
l’Ajuntament.
Segon.- REQUERIR al licitador perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al concessionari, amb indicació dels recursos
procedents.
Quart.- DONAR la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert que disposa la LCSP.
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.- RÈGIM INTERN
Es fa constar que s’han respost les dues instàncies presentades per la Sra. Montserrat
Meseguer, en nom i representació del partit polític Junts per Catalunya, amb R.E.
1494/2019 i 1495/2019, de data 22 de juliol de 2019, en relació a les notificacions
electròniques i les piscines, havent respost a ambdues, tot fent avinent que, s’ha posat
indicació que els nens majors de cinc anys no poden entrar als vestidors femenins.
Alhora, es tracten i debaten diversos temes que seran tractats en properes juntes de
govern.
I, sense cap més assumpte de què tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 14 hores i
39 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.
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