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 vuit de novembre 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 pel Sr. Alcalde, Francesc Balcells i Teixidó.
Amb la presència dels següents regidors:
Sra. Maite Teixidó i Jovells
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 Jordi Martínez i Atero i el Sr. Xavier Costa i Monyarc.
Excusa la seva presència la Sra. Carme Tàpies i Llobera.

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- Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels padrons de
l’IBI rústica i BICES, de l’exercici 2019

4.-

Llicències d’obres

5.-

Llicència d’activitats

6.-

Contractació pública
6.1. Acord de municipalització del servei de neteja municipal

7.-

Règim intern
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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 11 d’octubre 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, amb l’addició d’aquesta esmena.

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 44.826,74 €, presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 11-10-2019, 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 08-11-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 44.826,74 €, 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.

2

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

3.- TRIBUTS
3.1- COMPTE DE RECAPTACIÓ EMÈS PEL COBRAMENT EN
VOLUNTÀRIA DELS PADRONS DE L’IBI RÚSTICA I BICES, DE
L’EXERCICI 2019
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI Rústica i BICES, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels
Padrons de l’IBI Rústica i BICES, de l’exercici 2019.
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:
“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:
52/2019: Agrària Sant Roc del Palau d’Anglesola, SCCL. Reforma unitat
subministrament de carburants.
68/2019: Liseta 5, SL. Instal·lació plaques fotovoltaiques
69/2019: Ramon Tribó Dalmau. Connexió servei de clavegueram
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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.- LLICÈNCIA D’ACTIVITATS
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que des de Lloret i Lloret, SCP han presentat una sol·licitud de llicència
municipal d’activitat referent a un “Taller de reparació mecànica, amb zona
d’emmagatzematge, exposició i venda de maquinària per a granges porcines”, situat al
carrer Fontanal, 4 (nau núm. 1) i al carrer Bassots, 11A (nau 2), del polígon industrial
SAU3 del Palau d’Anglesola,
Tenint en compte que d’acord amb els Annexos de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats, l’activitat de reparació mecànica pot classificar-se
amb el codi 12.18.a “Tallers de reparació mecànica, sense instal·lacions de pintura i
tractament de superfícies”, inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, i
Resultant que, verificada tota la documentació aportada i efectuades les comprovacions
pertinents, el tècnic ha emès, en data 04-11-2019, un informe favorable al respecte,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- CONCEDIR llicència municipal a Lloret i Lloret SCP, per a l’activitat d’un
“Taller de reparació mecànica, amb zona d’emmagatzematge, exposició i venda de
maquinària per a granges porcines”, situat al carrer Fontanal, 4 (nau núm. 1) i al carrer
Bassots, 11A (nau 2), del polígon industrial SAU3 del Palau d’Anglesola,
Segon.- ATORGAR llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer
Fontanal, 4 (nau núm. 1) i al carrer Bassots, 11A (nau 2), pel desenvolupament de
l’activitat esmentada.
Tercer.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i
1a. utilització d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat/s.”
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
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6.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA

6.1. ACORD DE MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA MUNICIPAL
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que el proper 11 de novembre de 2019 finalitzarà el contracte de serveis de neteja
de les dependències municipals que actualment està duent a terme l’empresa
ACRONET Neteja SL, i que tot i que podria prorrogar-se, aquest Ajuntament ha decidit
no fer-ho, i
Atès que es presenta l’oportunitat per municipalitzar aquest servei i que sigui
l’Ajuntament del Palau d’Anglesola qui el presti directament, i
Atès que aquest servei de neteja és de gran importància per a la ciutadania, que afecta a
petits i grans, ja que va des de les escoles fins a qualsevol altra instal·lació municipal i
que per tant, requereix d’un control exhaustiu del seu adequat compliment, i
Tenint en compte que aquest servei, per la seva naturalesa , no requereix d’una gran
inversió inicial, de gran quantitat de maquinària ni d’una gran infraestructura, i
Atès que es considera que la municipalització del servei de neteja de les dependències
municipals comportarà oferir major qualitat en la prestació del servei, i
Atesos els informes de data 29 d’octubre de 2019 emesos per secretaria-intervenció, els
quals consten a l’expedient, és pel qual es proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següents acords:
Primer.- RATIFICAR la importància del servei d’edificis i dependències municipals per
a la ciutadania de la nostra població.
Segon.- MUNICIPALITZAR i ASSUMIR la prestació del servei de neteja de les
dependències municipals que fins ara era executat per l’empresa ACRONET NETEJA
SL.
Tercer.- SUBROGAR el personal que està desenvolupant aquest servei i
INCORPORAR-LO a la plantilla de personal.
Quart.- COMUNICAR aquest acord a l’empresa ACRONET NETEJA SL, per al seu
coneixement i efectes.”
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Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.
7.- RÈGIM INTERN
Es tracten varis aspectes ordinaris de la gestió del govern municipal, que no es fan
constar en acta, perquè no són susceptibles d’acord en Junta de Govern Local.
I, sense cap més assumpte de què tractar el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les 14 hores i
40 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.
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