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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 cinquanta-un minuts del dia dinou de juliol 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.- Contractació pública 

3.1. Contractació menor dels serveis de consultoria de protecció de dades i 

adequació al Reglament General de Protecció de Dades. 

3.2. Contractació menor de lloguer d’infraestructures vàries per la Festa Major. 

3.3. Contractació menor de controladors per la Festa Major. 

3.4. Ratificació decret d’aprovació de la licitació de la gestió del servei de bar 

del pavelló. 

4.- Donar compte del nomenament representant a l’Associació Leader de Ponent 

5.- 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: 
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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 05 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 27.261,66 €, presentades 

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

Govern del dia 05-07-2019, 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 19-07-19, que s’adjunta a l’expedient, 

i que importen un total de 27.261,66 €, 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.” 

 

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

 

 

3.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

3.1. Contractació menor dels serveis de consultoria de protecció de dades i 

adequació al Reglament General de Protecció de Dades 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Atès que en data 18-5-18, la Junta de Govern d’aquest Ajuntament va contractar el 

serveis d’una empresa externa per tal d’implantar  i donar compliment al Reglament 

europeu 2016/679 (RGPD),  relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals, i 

Atès que cal adequar aquella implantació i també donar compliment al que disposa la 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personal i Garantia 

dels Drets Digitals (LOPDGDD), i 

Ateses les converses mantingudes amb l’empresa ASSPLUS, empresa especialitzada 

en la realització d’aquest tipus de servei, en relació a la possibilitat que sigui 

l’encarregada de l’adequació al RGPD i a la LOPDGDD, i  

Atès el pressupost presentat per l’esmentada empresa, 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 ofert, 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 ASSPLUS, 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 1.600 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. 

 

3.2. Contractació menor de lloguer d’infraestructures vàries per la Festa Major. 

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

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per al 

lloguer de diverses infraestructures per tal de poder dur a terme algunes actuacions 

musicals previstes durant la Festa Major d’estiu 2019, i 

I, tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 
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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 el servei titulat “Lloguer infraestructures diverses” a 

l’empresa SUBIRÓS REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES SL, dividit en els lots 

següents: 

Lloguer escenari.....................1.890€ (IVA exclòs) 

Lloguer grups electrògens......1.652, 12€ (IVA exclòs) 

IMPORT TOTAL:  3.542,12€ (IVA exclòs) 

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. 

 

3.3. Contractació menor de controladors per la Festa Major. 

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

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis de controladors i 

vigilants necessaris per tal de poder dur a terme algunes actuacions musicals previstes 

durant la Festa Major d’estiu 2019, 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: 
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Primer.- CONTRACTAR el servei titulat “Contractació controladors” a l’empresa 

SEGUEIX LA FESTA SL, per un import de 895€, més l’IVA corresponent, 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. 

 

3.4. Ratificació decret d’aprovació de la licitació de la gestió del servei de bar del 

pavelló. 

El Sr. Alcalde procedeix a presentar el següent Decret: 

 

“DECRET DE L’ALCALDIA 82/2019.-  Atès que la Junta de Govern d’aquest 

Ajuntament en sessió de data 24-5-19 va adjudicar el contracte per a la concessió de la 

gestió del servei públic del bar del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves 

instal·lacions al Sr. Esteban López González amb subjecció als plecs de clàusules 

administratives i tècniques aprovats, i 

 

Atès que en data 20-6-19 el Sr. Esteban López González va presentar un escrit, registrat 

d’entrades amb el núm. 1307, en el qual manifestava la seva renúncia al contracte, i 

Atès que per Decret de l’alcaldia núm. 72/2019 es va declarar resolt aquell contracte per 

renúncia del concessionari, i 

Atès que aquest Ajuntament considera necessari i urgent cobrir la gestió de servei públic del 

bar del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions, i 

 

Atès el contingut de l’article 119 de la LCSP en relació a la tramitació urgent dels 

expedients, i tenint en compte el que disposa la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014, i 

 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació  per a la concessió de la gestió de 

servei públic del bar del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions i de 

conformitat amb el que disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 

 

Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han 

de regir l’adjudicació del contracte, és pel qual  
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DECRETO: 

 

Primer.- APROVAR el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació per 

a la gestió del bar del pavelló poliesportiu municipal del Palau d’Anglesola, en el sentit 

d’oferir el servei de bar i realitzar el servei de neteja de les instal·lacions poliesportives. 

Segon.-  DECLARAR urgent la tramitació de l’expedient en virtut d’allò disposat a l’article 

119 de  la Llei de contractes del sector públic.  

Tercer.- APROVAR l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, 

mitjançant procediment obert. 

Quart.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, 

fixar en 15 dies naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la 

publicació al Perfil del Contractant. 

Cinquè.-  AUTORITZAR la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.   

Sisè.- RATIFICAR aquest Decret en la primera sessió que celebri la Junta de Govern.” 

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

 

4.- DONAR COMPTE del nomenament representant a l’Associació Leader de 

Ponent 

El Sr. Alcalde procedeix a presentar el següent Decret: 

 

“DECRET DE L’ALCALDIA 84/2019.-Atès que en data 23-3-15, el Ple d’aquesta 

Corporació va ratificar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament del Palau 

d’Anglesola al territori Leader gestionat pel GAL Associació Leader de Ponent, i 

Atès que cal nomenar un representant municipal a l’esmentada associació, és pel qual 

DECRETO 

Primer.- NOMENAR a la Primer Tinent d’Alcalde, Sra. Carme Tàpies i Llobera com a 

representant municipal. 

Segon.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Associació Leader de Ponent i a la interessada. 

Tercer.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local en la primera sessió que se 

celebri.” 
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Es té per donat compte 

 

5.- RÈGIM INTERN 

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 14 hores i 

57 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. 

 


