A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les
tretze hores i cinquanta-cinc minuts del dia vint-i-set de setembre 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
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.
Excusa la seva presència el Sr. Joan Ramon Valls i Llobera, que es troba assistint, com
a representant de l’ajuntament, a la mateixa hora, a l’assemblea de l’Associació de
Municipis per la Independència.

CONVOCATÒRIA
1.-

Aprovació de l’acta anterior

2.-

Aprovació de factures

3.-

Llicències d’obres

4.-

Tributs
4.1.- IAE: Baixa rebuts 4T 2018
4.2.- Compte de recaptació taxes i preus públics 2019

5.-

Contractació pública
5.1.- Aprovació licitació servei de neteja als edificis municipals
5.2.- Pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia amb l’ACM
Llicència d’activitats

6.-
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7.-

Expedient de canvi de nom de nínxols

8.-

Concessió targeta d’aparcament individual

9.-

Donar compte del nomenament d’assessors

10.-

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:
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 setembre de 2019, es dóna
per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer. Es corregeix
l’apartat quart. Allà on diu “imminent” hauria de dir “recent”.
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, amb l’addició d’aquesta esmena.

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 34.112,90 €, presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 13-09-2019, 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 27-09-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 34.112,90 €, amb càrrec a les partides pressupostàries
corresponents del pressupost municipal vigent.
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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.- LLICÈNCIES D’OBRES
El Sr. Alcalde 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:
61/2019: Mercè Gómez López. Reparar paviment i connectar clavegueram a la vorera.
62/2019: Ramon Sobany Espinet. Reforma de façana i bany.
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.
4.- TRIBUTS
4.1.- IAE: Baixa rebuts 4t 2018
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la sol·licitud de l’empresa Lloret i Lloret 2004 SL, rebuda en data 10-05-19 i
registrada d’entrades amb el número 992, en la que se sol·licita la devolució per
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ingressos indeguts de l’IAE, corresponents als rebuts del 4t trimestre de l’exercici 2018,
per disposar de l’exempció concedida d’acord amb l’art. 82.1.c LRHL,
Atès que es disposa del certificat emés per l’Agència Tributària de Lleida on consta la
relació dels epígrafs i l’exempció concedida, per la qual cosa, resulta que és procedent
estimar la sol·licitud presentada, i procedir al prorrateig del rebut de l’IAE
corresponent, de les altes del 4t. trimestre de l’exercici 2018.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la baixa dels rebuts de l’IAE del 4t. trimestre de l’exercici 2018
corresponent de l’empresa Lloret i Lloret 2004 SL, per estar exempts.
RELACIÓ DE REBUTS DE BAIXA
4T. TRIMESTE DE L’ANY 2018:
EPÍGRAF
AJUNTAMENT DIPUTACIÓ
TOTAL
6545
237,5
50
287,5
692
92,89
19,56
112,45
5042
278,69
58,67
337,36
5043
278,69
58,67
337,36
IMPORT
DE
BAIXA
887,77
186,9
1074,67
Segon.- NOTIFICAR aquest acord personalment a l’interessat, informant-lo que disposa
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.

4.2.- Compte de recaptació taxes i preus públics 2019
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes i Preus Públics 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:
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Primer.- APROVAR el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels
padrons de les Taxes i Preus Públics 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.

5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
5.1.- Aprovació licitació servei de neteja als edificis municipals
Es decideix per unanimitat dels presents amb dret a vot posposar aquest punt per la
immediata Junta de Govern Local que se celebri.
5.2.- Pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia amb l’ACM
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“En relació a la pròrroga de l’acord marc del subministrament d’energia destinat als ens
locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia SAU (exp. 2015.05), i atesos els següents
ANTECEDENTS
Primer.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades
per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT
i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots
AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització
efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Segon.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
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perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el
contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
Tercer.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a
l’apartat anterior.
Quart.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de
contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de
l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017
mitjançant la signatura del corresponent contracte.
Cinquè.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
Sisè.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
Setè.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica.
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En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la
tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
Vuitè.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
Novè.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a
la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
Desè.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió
del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
(Exp. 2015.05).

tècniques
de 2016 i
marc pel
Catalunya

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
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respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Que el municipi del Palau d’Anglesola s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a
partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou
mesos més d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per
lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
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Tarifa/perí
ode
2.0A
2.0DHAP
1
2.0DHAP
2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP
1
2.1DHAP
2
2.1DHSP1
2.1DHSP2

Preu
€/MWh
129,275
153,682
74,015
152,397
81,426
69,899
145,415
167,407
89,37
167,865
97,008

Carrer de Sant Josep, 1
25243 El Palau d’Anglesola
Telèfon 973 60 13 14
CIF P2519800C
ajuntament@palaudanglesola.cat

Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

82,541
114,198
100,212
72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6
Sublot AT7
Sublot AT8
Sublot AT9

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3
6.1AP4
6.1AP5
6.1AP6

98,851
91,014
72,865
114,934
97,737
90,992
81,417
74,936
65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
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€/kW i any
Període 1 Període 2 Període 3
38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
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3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555
Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa Energia
SAU, empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Quart.- COMUNICAR aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.3.- Acords en matèria de contractació per procediment d’urgència
De conformitat amb el que disposen els articles 106 del DL 2/2003 de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 47 de la
Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local, 47 fins al 51 del RDL 781/86, de 18
d’abril, i 83 del ROF, el Sr. Alcalde proposa a la Junta de Govern de l’Ajuntament, la
declaració d’urgència i la seva inclusió en aquesta mateixa sessió, dels punts següents:
- “ Resolució contracte “Ampliació ressalts passos vianants Av. Miquel Martí i Pol”
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-

“ Adjudicació reparació paviment vorera i carrer en la sortida de Moleva al C. de
la Creueta”

S’aprova per unanimitat dels presents amb dret a vot el tractament d’ambdós punts.
5.3.1. “Resolució contracte “Ampliació ressalts passos vianants Av. Miquel Martí i
Pol”
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès la que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 24 de maig de
2019 va adjudicar el contracte titulat “Ampliació dels ressalts dels passos de vianants de
l’Avinguda Miquel Martí i Pol” a l’empresa Garrofé SAU, per un import de 2.915,87€,
més l’IVA corresponent, i
Atès que l’esmentada empresa i la regidora d’obres d’aquest Ajuntament, la Sra. Carme
Tàpies i Llobera, han acordat resoldre el contracte esmentat en el primer paràgraf,
mitjançant document de conformitat, signat per ambdues parts en data 24-9-19, el qual
consta a l’expedient, en el sentit que aquest Ajuntament, juntament amb l’empresa han
anat a comprovar quins dos ressalts de tots els que existeixen a l’avinguda Miquel Martí
i Pol s’havien de reparar, segons l’adjudicació feta per la Junta de Govern del 24-5-19, i
donat que tots els ressalts són exactament iguals i, a l’entendre de les parts, a més
d’estar senyalitzats compleixen amb la velocitat que s’ha de circular en zona
residencial, com és la de l’esmentada avinguda, és pel qual, proposo a la Junta de
Govern l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- RESOLDRE el contracte titulat “Ampliació dels ressalts dels passos de
vianants de l’Avinguda Miquel Martí i Pol”, d’acord amb el disposat als articles 245 i
següents de la LCSP, sense que comporti cap indemnització.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Garrofé SAU per al seu coneixement i
efectes, juntament amb còpia de l’acord de resolució signat per ambdues parts.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Perfil del Contractant així com també al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.”
S’aprova per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.3.2. “Adjudicació reparació paviment vorera i carrer en la sortida de Moleva al C.
de la Creueta”
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El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que aquest Ajuntament considera necessari reparar part del paviment de la vorera
i del carrer en la sortida de Moleva al C. De la Creueta, degut a que s’ha produït un
enfonsament en el punt exacte on transcorre una canonada de gas subterrània i, als
efectes d’evitar possibles riscos, cal procedir a la seva reparació, i
Atès que mitjançant Providència de l’alcaldia de data 27 de setembre de 2019, s’ha
aprovat l’inici de l’expedient de contractació titulat “Reparació paviment vorera i carrer
sortida Moleva C. De la Creueta” i, havent estat senyalitzat per la companyia del gas,
tant el recorregut com la fondària de la canonada de gas existent, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa GARROFÉ SAU, 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, és pel qual es proposa a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa GARROFÉ SAU, el contracte titulat “Reparació
paviment vorera i carrer sortida Moleva (C. de la Creueta)” per un import de 1.920 €,
més l’IVA corresponent.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, per al seu coneixement i
efectes.”
S’aprova per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.- LLICÈNCIA D’ACTIVITATS
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la instància, presentada en data 17-09-2019 pel Sr. Jinhuan Wu, en sol•licitud de
canvi de nom de l’activitat del Bar Pyramid que consta a nom de Noemí Mezcua
Viladegut a favor de JINHUAN WU, i
Atès que aquesta activitat es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2015, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, dintre del CCAE 563
“Establiments de begudes”, inclosa en l’Annex I i sotmesa al règim de declaració
responsable, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos al respecte i el contingut de la
legislació aplicable,
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És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la llicència d’activitat inclosa en l’Annex I
de la Llei 16/2015 per a l’exercici de l’activitat de bar amb la raó social Bar Pyramid,
ubicat al carrer Francesc Boldú, 7, del Palau d’Anglesola, actualment a nom de Noemí
Mezcua Viladegut i que en endavant ha de ser a nom de JINHUAN WU, amb les
condicions que es disposen en l’informe tècnic el qual serà notificat a l’interessat.
Segon .- El nou titular de la llicència QUEDA SOTMÈS als mateixos drets i obligacions
que els titulars inicials
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats/es amb els recursos corresponents.
Quart.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents al canvi de nom d’aquesta
activitat i notificar-la a l’interessat.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.

7.- EXPEDIENT DE CANVI DE NOM DE NÍNXOLS
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 18-9-19, per la Sra. Dolors Soto Doblas, en
sol·licitud de canvi de nom, a favor seu, dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 336, que
consten a nom del Sr. José F. González Aladro.
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:
Primer.- APROVAR el canvi de nom dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 336, que consten
a nom del Sr. José F. González Aladro i en endavant a nom de la Sra. Dolors Soto
Doblas.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb
inclusió dels recursos pertinents.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
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8.- CONCESSIÓ TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“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 5 de setembre 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. 4 de l’any
2019.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals
oportuns.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
9.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT D’ASSESSORS
El Sr. Alcalde procedeix a la lectura del següent Decret:
DECRET D’ALCALDIA 105/2019
DECRETO:
Primer.- NOMENAR assessor de comunicació de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola al
sr. Joel Felip i Camps i assessor de tecnologies i innovació al sr. Marc Solé i Gaset. La
realització de dites tasques es realitzarà sense percebre cap retribució, ni tenir fixat un
horari.
Segon.- ENTREGAR als mateixos còpia de les claus de la casa consistorial per poder
portar a terme aquesta tasca.
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Tercer.- NOTIFICAR aquest Decret als interessats i donar compte del mateix a la
propera Junta de Govern que se celebri.”
Es té per donat compte.

10.- 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
1 minut, 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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