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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 i vint minuts del dia sis de febrer 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. 
 
Excusa la seva presència el regidor 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 i el regidor Joan 
Baptista Pou i López.  
 
Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe. 
 
 
CONVOCATÒRIA 
 

1. Aprovació acta sessió anterior 
 

2. Aprovació de factures 
 

3.  Llicències d’obres 
 

4. Llicències d’activitats 
 

5. Nínxols 
 

6. Contractació pública 
 

7. 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 
 
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 18 de gener 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. 
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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 33.105,06€ presentades 
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 
Govern del dia 18-01-2019, 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 06-02-19, que s’adjunta a 
l’expedient, i que importen un total de 33.105,06€, 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. 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: 
05/2019: Nedgia Catalunya, SA. Sol·licitud d’obertura d’una rasa per subministrar gas a nous 
clients. 
 
06/2019: Col·lectivitat de regants núm 11 del Palau: Sol·licitud d’obertura d’una rasa per 
instal·lar una escomesa de llum. 
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08/2019: Nedgia Catalunya, SA. Sol·licitud d’obertura d’una rasa per subministrar gas a nous 

clients.. 

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. 
 
 
4.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
 
4.1. Declaració Responsable 4/2019 VPA 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 

“Atesa la declaració responsable presentada per la Sra. S.C.M., referent a la venda de pa a 
l’establiment “Foto Bloc SLU”, situat a la plaça Major, 6A del Palau d’Anglesola, i 

Tenint en compte que l’activitat d’establiments alimentaris, d’acord amb la Llei 16/2015, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 

de Catalunya i d’impuls de l ‘activitat econòmica, es classifica amb el CCAE 4724 “Comerç al 

detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats”, amb 

una superfície construïda inferior a 120 m
2
, inclosa en l’Annex I i sotmesa al règim de 

declaració responsable, i 

Resultant que, verificada la documentació presentada i atenent l’informe del tècnic municipal 

emès en data 25-01-2019 on s’indica les consideracions a tenir en compte,  

És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- DONAR-NOS per assabentats de la declaració responsable de la Sra. S.C.M., referent 
a la venda de productes alimentaris, a l’establiment “Foto Bloc SLU”, situat a la plaça Major, 6A 
del Palau d’Anglesola. 

Segon.- ADVERTIR a la Sra. S.C.M., que actua en nom de l’establiment “Foto Bloc SLU”, que 
cal complir amb els preceptes fixats a l’informe tècnic a dalt esmentat, i resta de normativa. 

Tercer.- INSCRIURE l’establiment al Registre Municipal d’establiments alimentaris amb el núm. 
04/2019 VP.    

Quart.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a aquest expedient 

Cinquè.- NOTIFICAR aquets acords juntament amb l’informe tècnic.” 

Es donen per assabentats. 
 

4.2. Declaració Responsable 5/2019 VPA 

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Atesa la declaració responsable presentada per la Sra. R.A.T., referent a la venda de pa, a 
l’establiment “Germans Alsina”, situat al carrer Cervantes, 9, del Palau d’Anglesola, i 

Tenint en compte que l’activitat d’establiments alimentaris, d’acord amb la Llei 16/2015, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 

de Catalunya i d’impuls de l ‘activitat econòmica, es classifica amb el CCAE 4724 “Comerç al 

detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats”, amb 

una superfície construïda inferior a 120 m
2
, inclosa en l’Annex I i sotmesa al règim de 

declaració responsable, i 

Resultant que, verificada la documentació presentada i atenent l’informe del tècnic municipal 

emès en data 25-01-2019 on s’indica les consideracions a tenir en compte,  

És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- DONAR-NOS per assabentats de la declaració responsable de la Sra. R.A.T., referent 
a la venda de productes alimentaris, a l’establiment “Germans Alsina”, situat al carrer 
Cervantes, 9, del Palau d’Anglesola. 

Segon.- ADVERTIR a la Sra. R.A.T., que actua en nom de l’establiment “Germans Alsina”, que 
cal complir amb els preceptes fixats a l’informe tècnic a dalt esmentat, i resta de normativa. 

Tercer.- INSCRIURE l’establiment al Registre Municipal d’establiments alimentaris amb el núm. 
05/2019 VP.    

Quart.- EMETRE la liquidació de les taxes corresponents a aquest expedient 

Cinquè.- NOTIFICAR aquets acords juntament amb l’informe tècnic.” 

Es donen per assabentats. 
 
 
5.- NÍNXOLS 
 
5.1.- Canvi de nom de nínxol d’E.P.S. 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atesa la sol·licitud presentada, en data  31-1-19,  pels  Srs.  F.P.G i C.P.G., en 
sol·licitud de canvi de nom del nínxol núm. 2 de la fila 347 que consta a nom d’E.P.S., 
 
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 del nínxol núm. núm. 2 de la fila 347  que consta a 
nom d’E.P.S., i en endavant a nom del Sr. F.P.S. 
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb 
inclusió dels recursos pertinents.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
6.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 
6.1. Contracte menor de subministrament de vuit ressalts 

 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 18/2019 es va aprovar l’inici de l’expedient de 

contractació de subministrament i instal·lació de vuit ressalts amb destinació  a diverses vies 

públiques de la nostra població per tal d’ obligar els vehicles a reduir la velocitat al seu pas per 

aquests punts, i 

Atès que, hi ha un informe de secretaria i d’intervenció, on diu que hi ha partida pressupostària i 

que, l’import d’aquesta contractació no superarà els 15.000.-€ (IVA exclòs), essent un contracte 

menor, i 

Atès que, els pressupostos presentats han estat els següents: 

 Serveis Vials del Vallès SL Zorelor SA 

8 coixins berlinesos color 

vermell 

5.568,66 € (IVA exclòs) 5.768 € (IVA exclòs) 

Atès que l’oferta de l’empresa  Serveis Vials del Vallès SL és la més econòmica. 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

Primer.- ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL el subministrament i 

instal·lació de vuit ressalts, model coixí berlinès, color vermell, amb destinació a diverses vies 

públiques de la nostra població. 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les empreses licitadores per al seu coneixement i efectes.” 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 

7.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n presenta cap. 
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I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les 15 
hores i 46 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono 
fe. 
 


