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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 quaranta minuts del dia cinc 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 

assisteixen també els regidors Sr Xavier Costa i Monyarc i Sr Jordi Martínez i Atero. 

 

Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe. 

 

CONVOCATÒRIA 

 

1.- Constitució de la Junta de Govern Local 

 

2.- Aprovació de factures 

 

3.- Llicències d’obres 

 

4.- Expedient de canvi de nom de nínxols 

 

5.- Contractació pública 

 

5.1.- Donar compte de la certificació i acta de recepció de l’obra d’arranjament 

de la Plaça 1 d’octubre 

5.2.- Donar compte de la renúncia contracte de gestió del bar del pavelló i neteja 

de les instal·lacions 

5.3.- Contractació del servei de correus corporatius (URGÈNCIA) 

6.-  Ratificació Decret de concessió de subvencions 

7.- 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.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Declarada oberta la sessió per la Presidència,  

 

“Atès que, el proppassat 15 de juny de 2019, es va celebrar ple municipal extraordinari 

per a l’elecció de nou alcalde. 

Atès que, el Sr Francesc Balcells i Teixidó esdevingué alcalde del municipi. 

Atès que, en data 02 de juliol de 2019 se celebrà ple extraordinari d’elecció de cartipàs. 

Atès que, en aquest s’escolliren els següents membres de la Junta de Govern Local: 

 Sra. Maite Teixidó i Jovells 

 Sra. Carme Tàpies i Llobera 

 Sr. Joan Ramon Valls i Llobera 

 

RESOLC, 

Primer.- DECLARAR constituïda la Junta de Govern Local. 

Segon.- CONVIDAR als senyors Xavier Costa i Monyarc i Jordi Martínez Atero, com a 

membres del govern, tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del ROF.” 

Es té per constituïda la Junta de Govern Local. 

 

 

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 52.006,80 €, presentades 

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

Govern del dia 07-06-2019, 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: 
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Primer.- APROVAR la relació de factures de data 05-07-19, que s’adjunta a l’expedient, 

i que importen un total de 52.006,80 €, 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.- 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: 

 

43/2019: Ramon Santacreu Vilagrasa. Pintar la façana. 

45/2019:Maria Torrades Sol. Pintar la façana. 

46/2019:Albert Camarasa Reñé. Reparació de la tanca. 

 

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.- EXPEDIENT DE CANVI DE NOM DE NÍNXOLS 
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El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada,  en data  1-7-19,  pel  Sr. Ramon Camps Tàpies, en 

sol·licitud de canvi de nom, dels nínxols núms. 1-2-3 i 4 de la fila 269  i   3 i 4 de la fila 

117, que consten a nom d’Hs. de Simó Camps Fontanet,  

 

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 269  i   3 i 4 de 

la fila 117, que consten a nom d’Hs. de Simó Camps Fontanet, i en endavant a nom del 

Sr. Ramon Camps Tàpies. 

 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a l’interessat, amb inclusió dels 

recursos pertinents.” 

  

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

 

 

5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

5.1.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ I ACTA DE 

RECEPCIÓ DE L’OBRA D’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir el següent Decret: 

 

“DECRET DE L’ALCALDIA 73/2019 

Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per l’empresa SORIGUÉ SAU 

en relació a l’execució de l’obra titulada “ARRANJAMENT PL. 1 D’OCTUBRE”, i 

Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament per la directora facultativa de 

l’esmentada obra, és pel qual  

DECRETO: 

Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 i única  de l’obra titulada “Arranjament Pl. 1 

d’octubre”, emesa per la directora facultativa, Sra. Aroa Guardiola Franci d’un 

import de 5€. 
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Segon.- Trametre una còpia de la certificació esmentada, a la Diputació de Lleida per 

l’abonament de la subvenció corresponent. 

Tercer.-  Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern en la primera sessió 

que se celebri.” 

Es té per donat compte. 

 

5.2.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 

BAR DEL PAVELLÓ I NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir el següent: 

 

“DECRET DE L’ALCALDIA 72/2019 

Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data 24-4-19 va aprovar 

l’inici de la licitació per a la concessió de la gestió de servei públic del bar del pavelló 

municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions, mitjançant procediment obert, i 

Atès que el termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 23 de maig de 2019, i 

Atès que dins del termini establert, només és va presentar una única oferta per part del Sr. 

ESTEBAN LÓPEZ GONZÁLEZ, i 

Tenint en compte que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 24-5-19 

va acordar adjudicar la concessió de la gestió de servei públic del bar del pavelló 

municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions a l’esmentat senyor, i 

Atès que aquest Ajuntament ha sol·licitat al Sr. Esteban López González la presentació 

de la documentació preceptiva, de conformitat amb el que disposava el Plec de clàusules 

administratives aprovat, i 

Atès que en data 6-6-19, el Sr. Esteban López González ha presentat diversa 

documentació i, un cop revisada, s’ha constatat que hi manquen documents, per la qual 

cosa se li ha requerit, mitjançant escrit de data 12-6-19 i registrat de sortides amb el núm. 

751, que aportés la documentació que mancava, i  

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

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

De conformitat amb el que disposa l’article 211 de la LCSP, és pel qual 
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DECRETO: 

Primer.- DECLARAR resolt per renúncia el contracte titulat “Concessió de la gestió de 

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

Segon.- Atès que no es té constància què s’hagi produït cap despesa per a la preparació i 

presentació de l’oferta per part del licitador, no procedeix cap indemnització. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest Decret al licitador i publicar-lo en el perfil del contractant. 

Quart.-  DONAR compte d’aquest Decret a la Junta de Govern en la primera sessió  que 

se celebri.” 

Es té per donat compte. 

 

 

5.3.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CORREUS CORPORATIUS 

(URGÈNCIA) 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació, per raó d’urgència. 

Degut a que aquesta contractació no estava proposada a l’ordre del dia de la present 

Junta però que, tanmateix, es considerava que aquest aspecte no podia esperar fins a la 

següent Junta de Govern Local, es demana votar la urgència. 

 

Per unanimitat dels presents amb dret a vot s’aprova tractar aquest aspecte en aquesta 

junta. 

 

A continuació, per part del Sr Alcalde es presenta la següent proposta: 

 

“Atès que aquest Ajuntament considera oportuna i necessària la creació de diversos correus 

corporatius destinats als membres de l’equip de Govern, així com un nou servei hosting, 

juntament amb la transferència del domini .com i del domini .cat, i 

Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, per tal de dur a terme 

l’esmentat servei, els quals consten a l’expedient,  i 

En ús de les atribucions que m’han estat conferides per Llei, i 

 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, és pel qual proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

Primer.- CONTRACTAR I ADJUDICAR a l’empresa IMOLLE SERVEIS 

INFORMÀTICS el contracte titulat “CREACIÓ CORREUS CORPORATIUS, NOU 

SERVEI HOSTING I TRANSFERÈNCIA DOMINI .COM/.CAT.”, d’acord amb el 
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pressupost presentat, mitjançant un contracte menor de serveis en ser l’oferta més 

avantatjosa econòmicament. 

Aquest contracte tindrà una durada d’un any i entrarà en vigor a partir de  la data de 

notificació de l’acord d’adjudicació. 

El preu del contracte serà com a màxim de 921,36€, més l’IVA corresponent. 

Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost de 2019. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens adjudicatari. 

Quart.- FACULTAR el Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament 

procedeixi a la signatura dels documents corresponents.” 

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

 

6.-  RATIFICACIÓ DECRET DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta de ratificació: 

 

“DECRET DE L’ALCALDIA núm. 76/2019.- Atesa la convocatòria anual de 

subvencions per a l’exercici 2019, amb destinació a les diverses entitats de la nostra 

població, i 

Atès que en data  4 de juny va finalitzar el termini per a presentar les sol·licitud 

corresponents, i 

Atès que les entitats que han sol·licitat la concessió de la subvenció  per a l’any 2019 

són les que seguidament es relacionen i amb els imports que s’indiquen: 

A.E. i G. LO MERLET      800€ 

CLUB DE FUTBOL    4.000€ 

C.E.P.U     2.040€ 

A.M.P.A.     2.500€ 

CLUB DE BITLLES       800€ 

ASSOCIACIÓ DE DONES   3.800€ 

ASSOCIAÓ DE NATACIÓ   3.000€ 



 
 

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

 

TOTS SOM DE CASA /AVENÇ  2.000€ 

LLAR JUBILATS       800€ 

FUTBOL VETERANS   1.000€ 

CAMÍ DE SANT JAUME                300€ 

PENY BARCELONISTA   1.000€ 

És pel qual Decreto: 

Primer.- APROVAR la concessió de les subvencions sol·licitades per les entitats 

relacionades anteriorment per a l’exercici 2019. 

Segon.- ORDENAR el pagament de les subvencions concedides i que importen un total 

de 22.040€, amb càrrec a la partida pressupostària corresponent. 

Tercer.- RATIFICAR aquest Decret en la primera sessió que la Junta de Govern 

celebri.” 

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

 

7.- RÈGIM INTERN 

Es tracten les següents qüestions: 

- Es fa constar que s’ha entregat medalla a la Sra Pepa Llobera i Pont, per fer 100 anys, 

un dia abans de fer-ne 101. 

 

- Interessa que l’eBando sigui accessible per tothom. 

 

I, sense cap més assumpte de què tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 14 hores i 

52 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. 

 


