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A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent 
les catorze hores del dia quatre de gener 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, 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.  
 
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. Beneficis fiscals Impost d’Activitats Econòmiques per a cooperatives any 2018. 
3.2. Bonificació IBI urbana 2019 família nombrosa 
3.3. Bonificacions i exempcions per minusvalies IVTM 2019 

 
4. Llicències d’obres 
 
5. Contractació pública 

 
6. Precs i preguntes 

 
 
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 
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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 19 de desembre de 2018, 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 63.913,14 € presentades 
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 
Govern del dia 19-12-2018, 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 04-01-19, que s’adjunta a 
l’expedient, i que importen un total de 63.913,14 €, 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. 
 
 
3.-TRIBUTS 
 
3.1. Beneficis fiscals Impost d’Activitats Econòmiques per a cooperatives any 2018. 
 
La Sra. Alcaldessa 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 2018,  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, 
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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 2018, 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. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
3.2 Bonificació IBI urbana 2019 família nombrosa 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Ateses les instàncies presentades en sol•licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, 
per a l’exercici 2019, per la condició de família nombrosa,   i 
 
Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 
5 punt 4, disposa que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o 
cotitular de família nombrosa tindran dret a una bonificació del 20% sobre la quota 
íntegra corresponent al bé immoble urbà on estiguin empadronats.  
 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.-  APROVAR la bonificació per la condició de família nombrosa en l’Impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2019, dels immobles on 
estan empadronats els peticionaris que ho han sol•licitat, que compleixen les 
condicions, i que consten a l’expedient.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord personalment als afectats, informant-los que 
disposen d’un mes per a la presentació d’al•legacions. Cas que no n’hi haguessin, 
aquest acord esdevindrà definitiu.” 
 
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
3.3 Bonificacions i exempcions per antiguitat i minusvalies per aplicar al padró 
2019 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions en 
l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2019, la relació de les quals consta 
a l’expedient, i  
 
Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, d’acord amb el 
contingut de l’art. 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció mecànica,  
 
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- APROVAR les sol·licituds  presentades per la concessió d’exempcions i/o 
bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de 
l’esmentat impost corresponent a l’any 2019 i següents, la relació de les quals consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord als interessats, notificant-los els recursos 
corresponents.” 
 
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
4.- 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: 
 
42/2017: Explotaciones Pemar SL: Sol•licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per 
a la legalització i ampliació d’una activitat ramadera de vaques de llet amb noves construccions, 
situada al polígon 11, parcel•les 119-120-122 i 123, del terme municipal del Palau d’Anglesola. 
Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten a l’expedient, i tenint en compte 
la resolució de la Comissió d’Urbanisme de Lleida en la que s’emet informe favorable sobre la 
proposta d’ampliació d’una explotació bovina ubicada al polígon 11, parcel•les 119-120-122 i 
123, del terme municipal del Palau d’Anglesola. 
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74/2018: A.C.D.: Es sol•licita obres per arranjament de façana, consistents en realitzar una 
obertura en façana més gran que l’existent per a col•locació de porta d’accés a garatge més 
gran. 
S’aporta autorització del departament de carreteres de la Diputació. 
S’informa favorablement per a les obres sol•licitades, condicionat a que no es modificarà la 
configuració arquitectònica de la façana i no s’afectarà a la part estructural del forjat, únicament 
la zona de l’obertura de la porta. 
L’acabat dels materials serà harmònic amb l’entorn.  
Es condiciona a que durant l’execució de les obres es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 
d’octubre per a la seguretat i salut en obres de construcció. 
Es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn la zona d’afectació de via pública. 
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat. 
 
87/2018: E.L.M.: Se sol•licita obres de canvi d’acabat de coberta, amb retirada de plaques de 
fibrociment (90m2), nova coberta, obertura de porta per accés de vehicles (4m.l.) i nova porta. 
 
S’observa obres amb modificació de la configuració arquitectònica de la façana. 
 
Per a les obres sol•licitades cal aportar document tècnic i assumeix de direcció per part de 
tècnic competent, així com actualització del pressupost amb incorporació de la partida de la 
nova coberta i la nova porta a instal•lar. 
 
Un cop presentada la documentació presentada es procedirà a informar la llicència d’obres. 
 
88/2018: NEDGIA CATALUNYA, SA: Sòl Urbà. Sistema viari. 
Realització d’una rasa de aproximadament 16,00m de llargada per 0,40m. d’amplada i de 
1,00m. de profunditat per a la connexió de cinc nous subministraments. 
S’informa favorablement sobre l’obertura de rasa per a la instal•lació de canonada per al 
subministrament de gas natural a nous clients (escomesa).  
 
Durant l’execució de les obres: 
Es complirà amb el R.D. 1627/97 de 24 d’octubre per a la seguretat i salut en obres de 
construcció. 
La runa generada a l’obra es dipositarà en un abocador controlat. 
Cal respectar les distàncies a les altres instal•lacions existents, i respecte al vial o vorera cal 
deixar-les en les mateixes condicions tant en materials com en acabats. En cas que durant un 
any aparegui algun vici ocult de l’obra, el sol•licitant se’n farà responsable i caldrà reparar-ho. 
Durant l’execució de les obres es protegirà i senyalitzarà tant en diürn com nocturn.” 
 
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.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari tancar la zona on hi ha ubicat el parc de 

salut,  augmentant així  la seguretat de la zona, 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: 

Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa CERCO LLEIDA SL el contracte titulat 

“Adquisició tanca zona parc salut”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte 

menor de subministrament. 

El preu del contracte serà com a màxim de 1.232,43 € més l’IVA corresponent.  

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. 
 
 
6.- 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 40 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono 
fe. 
 
 
 
 
 


