A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent
les catorze hores del dia dinou de desembre de l’any dos mil divuit, 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. Carles Esquerda i Serrano.
Excusa la seva assistència el Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde i el
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 el regidor Sr. Joan Baptista Pou i López, i 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
Devolució ingressos indeguts IVTM d’Hs. de A.J.P.S.
Expedient recaptació voluntària rebuts IAE exercici 2018

3.1.
3.2.

4. Contractació
Adjudicació contracte menor concert cap d’any
Contractació servei recaptació executiva 2019
Contractació serveis consultoria i assistència jurídica 2019
Contractació menor servei de manteniment viari

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

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:
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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 07 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 18.925,52€ presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 07-12-2018, 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 07-12-18, que s’adjunta a
l’expedient, i que importen un total de 18.925,52€, 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 Devolució ingressos indeguts IVTM d’Hs. de A.J.P.S.
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès l’historial de baixes del vehicle L-2318-X, presentat per la Sra. Magdalena Font
Cheto, en data 18-12-18 , registrat d’entrades amb el núm. 2699, en el que hi consta
que l’esmentat vehicle, va causar baixa temporal per sostracció en data 17-03-2013, i
Atès que per tant correspon la baixa dels rebuts de l’IVTM cobrats indegudament, és
pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
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Primer.- PROCEDIR a l’anul•lació dels rebuts ‘Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica dels anys 2014-2015-2016-2017-2018 corresponents al vehicle matrícula L2318-X, que consten a nom d’Hs. d’Antoni Josep Planellas Soriano.
Segon.- ORDENAR la devolució de l’import dels rebuts dels últims quatre anys,
segons disposa l’art. 66 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, els
quals importen un total de 204,48 euros.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.2 Expedient recaptació voluntària rebuts IAE exercici 2018
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Acabat el període de cobrament del Padró de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, de l’exercici 2018, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del
Padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’exercici 2018.
Segon.- LLIURAR els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu
cobrament en la via executiva.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
4.1 Contractació menor concert cap d’any
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’actuació musical del proper
dia 31 de desembre de 2018, 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
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 a l’empresa SUBIRÓS REPRESENTACIONS
ARTÍSTIQUES SL el contracte de serveis titulat “Contractació actuació musical festa
Cap d’Any”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de
serveis.
El grup musical que actuarà es denomina TRIO CORAL.
El preu del contracte serà com a màxim de 2.200 E. més l’IVA corresponent.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens adjudicatari.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.2 Contractació menor servei recaptació executiva 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en les
actuacions auxiliars, preparatòries i complementàries, en concepte de gestió i
col·laboració en el cobrament en via de constrenyiment de rebuts impagats de padró
així com de determinades liquidacions d’ingrés directe.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 17, 308 i ss de la Llei
de Contractes del sector públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat d’acord amb la categoria 27 de l’Annex II. Altres serveis.
De conformitat amb el que determina l’article 101 de la Llei de Contractes del sector
públic per tal d’establir el valor estimat de contracte als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat de la contractació del servei s’ha tingut en
compte l’import de les liquidacions efectuades en anys anteriors per l’empresa que
venia desenvolupant aquest servei, i essent la seva quantia inferior a 15.000€ i en
conseqüència i, de conformitat amb allò que s’estableix a l’art. 131 de la LCSP,
aquesta contractació pot considerar-se menor, i
Atès que l’empresa GESTIMPOST, SL és una empresa especialitzada en la realització
de tasques d’assistència en l’exercici de la funció recaptatòria, i acredita disposar de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte, i
Vist que l’art. 117 de la LCSP estableix que l’expedient de contractació és susceptible
de ser tramitat fins i tot amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document
administratiu, encara que la seva execució, tant si es realitza en una o varies
anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici següent.
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En virtut del que s’ha exposat; a la vista dels informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR el contracte menor de serveis titulat SERVEI
DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ
EXECUTIVA. ANUALITAT 2019 a favor de GESTIMPOST, SL en els termes que es
descriuen seguidament i d’acord amb la memòria referent a la gestió tributària i de
recaptació:
El contractista percebrà, per la prestació dels serveis de col·laboració i assistència
en la gestió de la recaptació en el cobrament en via de constrenyiment de rebuts
impagats de padró així com de determinades liquidacions d’ingrés directe, el 15%
sobre l’import recaptat en via executiva.
· Duració del contracte: 01.01.2019 al 31.12.2019
· El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa.
· El contracte no és susceptible de revisió de preus.
Segon.- COMPROMETRE el crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades del contracte en l’exercici pressupostari 2019.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari als efectes oportuns.
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.
4.3 Contractació menor serveis consultoria i assistència jurídica 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que aquest Ajuntament té contractat el servei d’un gabinet d’advocats
especialitzat en l’assessorament jurídic i de consultoria, complert i solvent en totes les
àrees d’actuació que es puguin necessitar, no tan sols en l’àmbit estrictament
administratiu sinó en qualsevol altra branca del dret, des de la defensa en l’àmbit penal
fins a la creació, manteniment i dissolució d’empreses municipals, i,
Atès que el contracte d’aquest servei finalitza el proper 31-12-18, i que cal donar
continuïtat al contracte de serveis esmentat, i
Atesa la proposta presentada pel Despatx Simeó Miquel Advocats Associats a sol·licitud
d’aquest Ajuntament, pel que fa a la realització del servei “Prestació serveis de
consultoria i assistència jurídica”, 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 Simeó Miquel Advocats Associats el
contracte titulat “Prestació serveis de consultoria i assistència jurídica”, d’acord amb la
seva proposta presentada, mitjançant un contracte menor de serveis, per raó de la
quantia.
Aquest contracte tindrà una durada d’un any i entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de
2019.
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.
4.4 CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI DE MANTENIMENT VIARI
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola creu oportú i necessari contractar
puntualment i de manera urgent un servei de manteniment viari, en sentit que la
senyalització horitzontal de les vies del poble està deteriorada i aquest fet podria
ocasionar algun accident i/o perill no desitjable, 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 per l’empresa Fundació privada Ilersis, a petició 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 la Fundació privada Ilersis el contracte de
serveis titulat “Manteniment viari”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant
contracte menor de serveis.
El preu del contracte serà com a màxim de 8.000 E. més l’IVA corresponent.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2018.
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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.
5.- 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 25 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono
fe.
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