A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les
tretze hores i quaranta-sis minuts del dia vint-i-set 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.- Compte de recaptació IAE exercici 2019
3.2.- Bonificació IAE Cooperatives

4.-

Llicències d’obres

5.-

Contractació pública
5.1.- Contractació menor de l’obra d’un magatzem al pavelló poliesportiu
5.2.- Contractació menor subministrament tanques

6.-

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 13 de desembre 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 12.159,15 €, presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 13-12-2019, 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 27-12-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 12.159,15 €, 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.- Compte de recaptació IAE exercici 2019
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Acabat el període de cobrament del Padró de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, de l’exercici 2019, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària
del Padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’exercici 2019.
Segon.- LLIURAR els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu
cobrament en la via executiva.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.2.- Bonificació IAE cooperatives
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Un cop confeccionada la relació de les cooperatives que han tingut la
bonificació del 95 % en l’Impost d’Activitats Econòmiques de l’any 2019, i
l’import total de les despeses fiscals suportades per aquest Ajuntament, als
efectes d’abonament de la corresponent compensació econòmica, regulada en la
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives, i d’acord
amb el que disposa l’art. 9.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Notificar a la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, la
relació de les cooperatives que han tingut la bonificació del 95 % en l’Impost
d’Activitats Econòmiques de l’any 2019, i l’import total de les despeses fiscals
suportades per aquest Ajuntament, als efectes d’abonament de la corresponent
compensació econòmica, regulada en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre
Règim Fiscal de Cooperatives.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
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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:
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:
76/2019: Jardineria Bonboix SL: Col.locar tanca melàl.lica.
80/2019: Juan Miró Roca: Reparació revestiment de la façana.
81/2019: Josep Ramon Miró Montseny: Enrajolat de la terrassa i revestiment
exterior de façanes.
82/2019: Isabel Martínez Salmerón: Arranjament de la coberta.
83/2019: Josep Tribó Escribà: Repassar els canals de l’habitatge.
84/2019: Parròquia del Palau: Repàs i reparació de la cobert.
85/2019: Dolors Camps Teixidó: Repàs i reparació de la coberta.
86/2019: Carme Miró Felip: Repàs i reparació de la coberta i canvi de canal de
recollida d’aigües.
87/2019: Ramona Llanes Sobrevals: Reconstrucció de tanca.
88/2019: Jaume Miquel Sellart: Reparació revestiment inferior del balcó.
89/2019: Elvira Torné Vilagrasa: Reparació de l’enrajolat .
91/2019: Teresa Farré Gausachs: Canvi desaigües i finestra.
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.
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5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
5.1.- Contractació menor de l’obra d’un magatzem al pavelló poliesportiu
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari habilitar un espai com a
magatzem, annex al bar del pavelló poliesportiu, per tal de poder-hi guardar
diferent material, i
Atès que mitjançant Providència de l’alcaldia de data 23 de desembre de 2019,
s’ha aprovat l’inici de l’expedient de contractació titulat “Construcció magatzem
com a annex al bar del pavelló”, i
Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i
Tenint en compte el contingut dels informes de secretaria i d’intervenció, on diu
que hi ha partida pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà
els 40.000.-€ (IVA exclòs), essent un contracte menor, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa TREBI SRL el qual és el més
avantatjós econòmicament per a l’Ajuntament, és pel qual es proposa a la Junta de
Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa TREBI SRL el contracte titulat “Construcció
magatzem com a annex al bar del pavelló” per un import de 14.956,38 €, més
l’IVA corresponent.
Segon.- NOTIFICAR
coneixement i efectes.

aquest acord a l’empresa adjudicatària, per al seu

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

5.2.- Contractació menor subministrament tanques
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que aquest Ajuntament considera necessari adquirir tanques peatonals que
han de servir tant per a obres com per a esdeveniments públics (concerts, festes o
actes de grans concentracions de gent), i
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Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de desembre de 2019 s’ha
aprovat l’inici de l’expedient de contractació de subministrament consistent en
l’adquisició de 50 tanques peatonals, perquè el nombre de les que es disposa
actualment és insuficient, i
Atès que, hi ha un informe de secretaria i d’intervenció, on diu que hi ha partida
pressupostària i que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 15.000.-€
(IVA exclòs), essent un contracte menor, i
Atès els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa ESPINA MAQUINÀRIA SL el
subministrament consistent en l’adquisició de 50 tanques peatonals, per un import
de 1.431 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa licitadora per al seu coneixement i
efectes.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.

6.- 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
11 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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