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A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les 

tretze hores i trenta-sis minuts del dia vint-i-vuit d’agost 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 

 

A indicació del Sr Alcalde i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del ROF, hi 

assisteix també el regidor Sr Jordi Martínez i Atero. 

 

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.- Padró aigua segon termini 2019 

 

 3.2.- Modificació Padrons i llistes cobratòries de la Taxa pel servei d’aigua 

 potable a domicili, corresponents al 2n. termini de 2018  i al 1r. termini de 2019 

 

 3.3.-  Aprovació compte recaptació primer termini 2019 

 

4.- Llicències d’obres 

 

5.- Expedients de canvi de nom de nínxols 

 

6. - Contractació pública 

 

6.1.- Contracte menor festa major estiu Festa infantil 

 

6.2.- Contracte menor festa major estiu Diables de Balaguer 

 

 6.3.- Contracte menor dels serveis de prevenció i legionel·losi de diferents 

 edificis municipals 

 6.4.- Contracte menor festa major ambulància concert jovent 
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 6.5.- Contracte menor festa major  

 

7.- Autorització instal·lació atraccions fira. 

 

8.- 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 26 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 53.232,29 €, presentades 

en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 

Govern del dia 26-07-2019, 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 28-08-19, que s’adjunta a l’expedient, 

i que importen un total de 53.232,29 €, 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.” 
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Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 

 

3.-TRIBUTS 

3.1.- Padró aigua segon termini 2019 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que 

inclou el consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al 

segon termini de  l’exercici de 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 el  Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el 

consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al segon termini 

de l’exercici de 2019, el qual importa les següents quantitats: 

 

- Total quota manteniment: 12.085,94 € 

- Total Iva quota manteniment (21%): 2.535,69 € 

- Total Consum d’aigua:  13.413,63 € 

- Total Iva consum d’aigua (10%): 1.341,75 € 

- Total import Cànon:  48.489,71 € 

- Total IVA a càrrec del Cànon (10%): 4.850,79 €    

- Total Padró: 82.717,51 € 

 

Segon.- EXPOSAR l’esmentat padró 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 

municipals a 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. 

 

3.2.- Modificació Padrons i llistes cobratòries de la Taxa pel servei d’aigua potable 

a domicili, corresponents al 2n. termini de 2018  i al 1r. termini de 2019 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Atesa la modificació efectuada als Padrons i llistes cobratòries de la Taxa pel servei 

d’aigua potable a domicili, corresponents al  2n. termini de 2018  i al 1r. termini de 

2019 en concepte d’altes i baixes,  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 la modificació efectuada als Padrons i llistes cobratòries, de la 

Taxa pel servei d’aigua potable a domicili, corresponents als exercicis 2018-2019  en 

concepte d’altes i baixes següents :  

 

PADRÓ ANY 2018: 

-2n. termini  

Total Altes ------------------------------   0,00 

Total Baixes --------------------------   546,46 

 

PADRÓ ANY 2019: 

-1r. termini  

Total Altes ---------------------------   205,00 

Total Baixes -------------------------     271,72 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord personalment als afectats per aquesta modificació, 

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. 

 

3.3.- Aprovació compte recaptació primer termini 2019 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a 

domicili, corresponent al primer termini 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 la taxa pel servei d’aigua potable a domicili corresponents al primer termini 

de l’exercici 2019, 
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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. 

 

4.- 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: 

44/2019: Josep Ripoll Ballesté. Segregació de finca urbana   

49/2019: Josep Gou, Josefina Ramírez i Fruta Ética. Construcció bàscula-pont 

50/2019: Josep Miró Montseny. Revestiment de façana, C. Mollerussa, 53 

51/2019: Josep Miró Montseny. Revestiment de façana, C. Bècquer, 2 

53/2019: Javiera Roca Ros. Reparació forat paret. 

 

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.- EXPEDIENTS DE CANVI DE NOM DE NÍNXOLS 

5.1.- Canvi de nom a favor de Magdalena Espinet Simó 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Atesa la sol·licitud presentada,  en data  27-8-19,  pel  Sr. Ramon Sobany Espinet, en 

sol·licitud de canvi de nom, a favor de la seva mare Sra. Magdalena Espinet Simó,  dels 

nínxols núms. 1-2-3 i 4 de la fila 320, que consten a nom d’Hs. de Jesús Sobany Ribé i 

Magdalena Espinet Simó. 

 

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. 1-2-3 i 4 de la fila 320, que 

consten a nom d’Hs. de Jesús Sobany Ribé i Magdalena Espinet Simó, i en endavant a 

nom de la Sra. Magdalena Espinet Simó. 

 

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. 

 

 

5.2.- Canvi de nom a favor de Dolors Ribelles Espinet 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada,  en data  12-8-19,  per la Sra. Dolors Ribelles Espinet, 

en sol·licitud de canvi de nom, a favor seu, dels nínxols núms. 1-2-3 i 4 de la fila 150, 

que consten a nom d’Hs. de Ramon Espinet Felip,  

 

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. 1-2-3 i 4 de la fila 150, que 

consten a nom d’Hs. de Ramon Espinet Felip, i en endavant a nom de la Sra. Dolors 

Ribelles Espinet. 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord i les taxes corresponents, a la interessada, amb 

inclusió dels recursos pertinents.” 

 

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

6.1.- Contracte menor festa major estiu Festa infantil 

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 d’un espectacle infantil durant la Festa Major d’estiu 2019, i  

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, per l’empresa FAREM 

SALAT SL 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 l’empresa FAREM SALAT SL per a la realització de 

l’espectacle infantil “La Gran Festa”  i que importa un total de 900€, 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. 

 

6.2.- Contracte menor festa major estiu Diables de Balaguer 

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 d’un espectacle de llum i foc que ha de tenir lloc el dia 30-8-19, com un acte 

de la Festa Major d’estiu de 2019, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, pel Sr. Oriol Biel Jou, en 

nom i representació de l’empresa DIABLES DE BALAGUER per tal de dur a terme 

aquesta actuació, i 
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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 a l’entitat DIABLES DE BALAGUER el contracte titulat 

“Actuació de llum i foc”  i que importa un total de 2000€, exempts d’IVA , 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. 

 

6.3.- Contracte menor dels serveis de prevenció i legionel·losi de diferents edificis 

municipals 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que cal contractar els serveis de prevenció i legionel·losi de diferents edificis 

municipals. 

Atès els pressupostos anuals presentats per: 

Empresa Preu anual (IVA exclòs)  

Química Seró, SL 3.652,00€+IVA 

Detec, SL 2.625,00€+IVA 

Raesgra, SL 1.902,00€+IVA 

 

Atès que, aquesta contractació, s’ha d’efectuar de conformitat amb allò que regula la 

normativa de contractació del sector públic, i 

Atès que, és preceptiu informe previ d’intervenció, a fi i efecte de l’existència de partida 

pressupostària per a realitzar dita despesa, i 
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Atès que, és preceptiu informe previ de secretaria, a fi i efecte d’acreditar la legalitat 

d’aquesta  contractació i l’acolliment d’aquesta a la normativa legal vigent, i 

Atès que, la competència de la contractació d’aquest servei és de la Junta de Govern, 

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 RAESGRA, SL el contracte titulat 

“Servei de consultoria protecció de dades”, d’acord amb el pressupost presentat, 

mitjançant contracte menor de serveis. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 1.902,00 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. 

 

6.4.- Contracte menor festa major ambulància concert jovent 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que aquest Ajuntament vol contractar el servei d’una ambulància pel concert del 

jovent, que ha de tenir lloc el dia 30-8-19, per a la Festa Major d’estiu de 2019. 

 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, per l’empresa IVEMON 

AMBULANCIAS EGARA, SL 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 l’empresa IVEMON AMBULANCIAS EGARA, SL pel 

servei d’una ambulància pel concert del jovent i que importa un total de 527,98€, IVA 

exclòs, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient. 
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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. 

 

6.5.- Contracte menor festa major neteja 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que aquest Ajuntament vol contractar el servei d’una empresa de neteja pel dia 

30-8-19, per a la Festa Major d’estiu de 2019. 

 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, per l’empresa 

ACRONET NETEJA, SL 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 l’empresa ACRONET NETEJA, SL pel servei de neteja per 

Festa Major i que importa un total de 212€, 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. 

 

 

7.- AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ATRACCIONS FIRA. 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten 

autorització per  instal·lar les seves atraccions, durant els dies 28-29-30-31 d’agost i 1 de 

setembre en motiu de la Festa Major, i un cop revisada, ha resultat que han presentat la 

documentació correctament els següents peticionaris: 

- Sr. Alejandro Marino Rado 

- Jesica Marino Marín 

- Maria Argentina Rivera Braga 

- Marisa Barquero Cáceres 

 

Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

Primer.- AUTORITZAR la instal·lació de totes les atraccions sol·licitades pels 

peticionaris, els propers dies 28-29-30-31 d’agost i 1 de setembre.” 

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

 

8.- RÈGIM INTERN 

Es tracten varis aspectes del funcionament intern i també referents a logística i 

coordinació de la imminent festa major. 

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 15 hores i 

17 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. 

 


