A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les
catorze hores i deu minuts del dia deu de maig 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 per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz,
Amb la presència dels següents regidors:
Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde.
Sr. Carles Esquerda i Serrano.
Sr. Jaume Timoneda i Nabau.
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del
ROF, hi assisteix també la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem i el regidor Joan
Baptista Pou i López.
Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe.
CONVOCATÒRIA
1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Aprovació de factures
3.- Tributs
3.1.- Aprovació taxes 2019
4.- Nínxols
5.- Llicències d’obres
6.- Llicències d’activitats
7.- Contractació pública
7.1.- Adjudicació de l’obra “arranjament de camins del terme municipal del
Palau d’Anglesola 2019”
7.2.- Adjudicació del servei de socorrisme 2019
7.3.- Adjudicació del subministrament de comptadors d’aigua
7.4.- Aprovació de document tècnic“Arranjament camins municipals”
7.5.- Adjudicació concert Sant Joan 2019 per procediment negociat
8.- Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Sra. Alcaldessa 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’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 24 d’abril 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
La Sra. Alcaldessa 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 34.327,64 € presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 05-04-2019, 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 24-04-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 34.327,64 €, 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.”
La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
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3.- TRIBUTS
3.1.- Aprovació taxes 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les
Exaccions municipals per a l’exercici 2019, 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 2019 següents:
- Cementiri
4.251,00 €
- Clavegueram
27.635,40 €
- Guals permanents 1.857,09 €
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb
Taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa 316,35 €
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.”
La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

4.- NÍNXOLS
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 24-4-19, pels Srs. Antoni Costa Monyarc,
Xavier Costa Monyarc i Laura Costa Monyarc, en sol·licitud de canvi de nom, dels
nínxols núms. 2 de la fila 275 i 3 de la fila 235, que consten a nom de la Sra. Isabel
Ambert Torres,
Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que
se sol·licita,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
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Primer.- APROVAR el canvi de nom del nínxol núm. 2 de la fila 275, que consta a nom
d’Isabel Ambert Torres, i en endavant a nom del Sr. Josep Pla Pedròs.
Segon.- APROVAR el canvi de nom del nínxol núm. 3 de la fila 235, que consta a nom
d’Isabel Ambert Torres, i en endavant a nom del Sr. Antoni Costa Monyarc.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb
inclusió dels recursos pertinents.”
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.- LLICÈNCIES D’OBRES
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“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:
9/2019: Manuel Cabestany Serret. Construcció paret i substitució balconeres per
finestres.
24/2019: Fabricació de maquinària i mecanitzats Mecamaq, SL. Construcció d’una nau
industrial.
28/2019: Josep Mas Palou. Nou paviment en habitatge.
29/2019: Bartomeu Guillem Reñé. Instal·lació de plaques solars a coberta.
30/2019: Teresa Vigatà Mitjans. Reforma del bany per supressió de barreres
arquitectòniques.
31/2019: Liseta, SL. Tapiat de finestres.
32/2019: Aleix Camps Felip. Fer una porta d’accés lateral.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions
indicades als informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
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Tercer.- COMUNICAR als interessats l’import de l’ICIO que correspongui i la seva
forma de liquidació.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que el Sr. Josep Cots Barqué ha presentat documentació sol·licitant llicència
municipal per un taller de fabricació mecànica, situat al carrer Bassots, 13 B (nau núm.
11), del polígon industrial SAU3 del Palau d’Anglesola,
Tenint en compte que d’acord amb els Annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats, l’activitat de taller de fabricació mecànica es troba
classificada amb el codi 3.14 “Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics
diversos i/o serralleries”, inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, i
Resultant que, verificada tota la documentació aportada i efectuades les comprovacions
pertinents, el tècnic ha emès, en data 02-05-2019, un informe favorable al respecte,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- CONCEDIR llicència municipal al Sr. Josep Cots Barqué, per a l’activitat
d’un taller de fabricació mecànica, situat al carrer Bassots, 13 B (nau núm. 11), del
polígon industrial SAU3 del Palau d’Anglesola.
Segon.- ATORGAR llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer
Bassots, 13 B (nau núm. 11), pel desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i
1a. utilització d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

7.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
7.1.- Adjudicació de l’obra “arranjament de camins del terme municipal del Palau
d’Anglesola 2019”
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Atès que s’ha de procedir a l’arranjament anual dels camins del terme municipal del
nostre municipi, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un
contracte menor d’obres, i
Atesos els pressupostos presentats, 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 Mases SL l’obra titulada
“Arranjament dels camins del terme municipal del Palau d’Anglesola- 2019”,
mitjançant un contracte menor d’obra, per raó de la quantia.
El preu del contracte importa la quantitat de 15.000 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost de despeses vigent.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

7.2.- Adjudicació del servei de socorrisme 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant un contracte menor
del servei de socorrisme per a la temporada estiuenca 2019, i
Tenint en compte l’oferta presentada per part del Consell Esportiu del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell per tal de dur a terme l’esmentat servei, el qual ve
desenvolupant de manera molt satisfactòria, 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
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:
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Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR al Consell Esportiu del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, el contracte de serveis titulat “Contractació servei socorrisme 2019”,
d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de serveis.
El preu del contracte serà com a màxim de 9.942,14 E. més l’IVA corresponent. Si per
inclemències meteorològiques cal escurçar el període de temps del servei es rebaixarà
l’import proporcionalment.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens adjudicatari.
Quart.- FACULTAR la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament
procedeixi a la signatura del corresponent contracte.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
7.3.- Adjudicació del subministrament de comptadors d’aigua
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que l’Ajuntament està substituint, de manera progressiva, els comptadors
tradicionals instal·lats per uns altres basats en un sistema de telelectura que permet
accedir a les dades dels consums d’aigua d’una manera molt més ràpida i eficient,
facilitant la detecció de fuites o de consums anòmals, i
Atès que actualment s’han exhaurit les existències dels comptadors electrònics que es
van adquirir, i que per tal de continuar amb la implementació d’aquest nou sistema de
comptadors cal adquirir-ne de nous, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa AQUALOGY SOLUTIONS SAU en relació a
l’adquisició de nous comptadors d’aigua mitjançant el sistema de telelectura, i
Tenint en compte l’import del pressupost presentat, es considera que es tracta d’un
contracte menor, i de conformitat amb el que disposa la Llei 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 AQUALOGY SOLUTIONS SAU el
contracte titulat “Adquisició comptadors d’aigua per renovació”, per un import de
11.800€, més l’IVA corresponent, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un
contracte menor, per raó de la quantia.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent.
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Tercer.- COMUNICAR aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
7.4.- Aprovació de document tècnic“Arranjament camins municipals”
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari procedir a l’arranjament dels
camins del TM del Palau d’Anglesola, en el sentit de millorar la mobilitat en els camins
rurals, i
Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest
Ajuntament, han redactat el corresponent document tècnic, i
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el document tècnic titulat “Arranjament camins municipals” amb un
pressupost de 16.893,24€, més l’ IVA corresponent.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

7.5.- Adjudicació concert Sant Joan 2019 per procediment negociat
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’orquestra Quartet Alea per
a la celebració de la Revetlla de Sant Joan 2019, mitjançant un procediment negociat
sense publicitat, en el sentit que es tracta d’una actuació que les té en exclusivitat un
representant artístic de la zona, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa SUBIRÓS Representacions Artístiques SL, a
instància d’aquest Ajuntament, i
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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 SUBIRÓS Representacions
Artístiques SL la contractació de la següent actuació artística:
QUARTET ALEA

1.950 €/ més IVA

Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
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 15
hores i 30 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que 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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