A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les
catorze hores i vint minuts del dia set de juny 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 per la Sra. Alcaldessa en funcions, 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 padrons rústica i BICES 2019
3.2.- IVTM Prorrateig 1r trimestre
3.3.- Recaptació voluntària IVTM corresponents a l’exercici 2019
4.- Llicències d’obres
5.- Aparcaments
5.1.- Concessió de tarja d’aparcament individual
6.- Contractació pública
6.1.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 2019
7.- 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 de maig 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 17.550,75 € presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 24-05-2019, 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 07-06-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 17.550,75 €, 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 padrons rústica i BICES 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’han confeccionat els Padrons i Llistes cobratòries de l'exercici 2019,
corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i de
característiques especials, 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 de l'exercici 2019,
corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i de
característiques especials, que són els següents:
IBI Rústica:
Padró total:
Padró béns no subjectes:
Padró béns exempts:
Llistes cobratòries:

55.057,93 €
0,00 €
93,57 €
54.964,36 €

IBI Característiques especials:
Padró total
Llistes cobratòries

13.696,87 €
13.696,87 €

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 als efectes de
possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà
definitiu.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.2.- IVTM Prorrateig 1r trimestre
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Ateses les modificacions notificades durant el 1r. trimestre, i que afecten al Padró
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2019 i
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 ----------------------- 63,42 €
BAIXES -------------------1.131,17 €
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.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
3.3.- Recaptació voluntària IVTM corresponents a l’exercici 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Acabat el període de cobrament del Padró de l’IVTM 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 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 2019.
Segon.- LLIURAR els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la
via executiva.”

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.- LLICÈNCIES D’OBRES
La Sra. Alcaldessa 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:
33/2019: Carme Gou Huguet. Retirada paviment de jardí.
34/2019: Ramon Ribelles Torres. Pintat de façana.
35/2019:Pere Vilagrasa Teixidó. Reforma bany per supressió de barreres
arquitectòniques.
36/2019: Nedgia Catalunya, SA. Rasa per instal·lació d’una canonada de gas.
37/2019: Ramon Castaño Simó. Reforma del bany.
38/2019: Mar Torné Nogués. Reformes habitatge.
39/2019: Juan Pablo Frascaroli. Obertura d’una portalada en façana.
40/2019: Jesús Buñales Giménez: Obertura portalada en façana.
41/2019: Josep Mo Llobera: Reparació i pintat de façana.
42/2019: Artur Mo Ripoll: Reparació i pintat de façana.
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.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.

5.- APARCAMENTS
5.1.- Concessió tarja d’aparcament individual
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució.
Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la
condició de persona amb disminució que supera el barem que determina l’existència de
dificultats per utilitzar transports públics col·lectius, i
Atès l’informe emès, en data 9 de maig de 2019, per l’Equip de serveis socials, i
Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la
consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- ATORGAR la Targeta d’aparcament individual per la persona amb
disminució que ho ha sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 3 de l’any 2019.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals
oportuns.”
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.

6.- Contractació pública
6.1.- Ratificació del Pla de Seguretat i Salut de la Plaça 1 d’octubre
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“DECRET DE L’ALCALDIA 62/2019.- Atès el contracte d’obres titulat “Arranjament
Plaça 1 d’octubre”, i
Atès que l’empresa SORIGUÉ SAU, en data 27-5-19, ha presentat, telemàticament, als
serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el Pla de Seguretat i Salut
corresponent a l’obra esmentada, i
Atès que posteriorment, i en format paper, aquesta documentació també ha estat
lliurada a l’Ajuntament, i
Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de
Seguretat i Salut d’Obres, és favorable, i
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.u) del Decret
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legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, és pel qual,
DECRETO:
Primer.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa SORIGUÉ
SAU, d’aplicació en l’execució de l’obra titulada “Arranjament Plaça 1 d’octubre”.
Segon.- DONAR trasllat d’aquest acord al contractista de les obres perquè en faci la
preceptiva comunicació a l’autoritat laboral.
Tercer.- RATIFICAR aquest Decret en la primera sessió que la Junta de Govern
celebri.”
Es té per ratificat aquest Decret amb el vot favorable de tots els assistents amb dret a vot.

7.- 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 10 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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