A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent
les catorze hores del dia divuit de gener de l’any dos mil dinou, i tal com va anunciarse 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.
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. Tributs
3.1 Exempció escombraries 2019
3.2 Recurs de reposició 2n padró aigua
3.3 Recaptació voluntària IBI urbana 2018
3.4 Aprovació padró IVTM 2018
3.5 Bonificacions i exempcions padró IVTM 2019
4. Llicències d’obres
5. Contractació pública
5.1 Conveni ACM compra paper
5.2 Licitació serveis jardineria
5.3 Contractació menor diverses actuacions festa major hivern
5.4 Contractació negociada sense publicitat de diverses actuacions festa
major hivern
5.5 Aprovació inicial del projecte d’obres de la Plaça 1 d’octubre
6. Sol·licitud firaires
7. Aprovació convocatòria de subvencions 2019
8. 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 04 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.
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 39.467,52€ presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 04-01-2019, 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 18-01-19, que s’adjunta a
l’expedient, i que importen un total de 39.467,52€, 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 Exempció escombraries 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa de
recollida d’escombraries per a l’any 2019, pel fet que tenen contractat un gestor
autoritzat, i
Atès que l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d’escombraries, en el
seu article 2n punt 5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la
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taxa els titulars de les activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es
realitzi total o parcialment mitjançant un gestor autoritzat.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
Primer.- APROVAR la no subjecció a la Taxa per a la recollida d’escombraries per a
l’exercici 2019, de les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits, que
consten a l’expedient.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord personalment als afectats, informant-los que
disposen d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin,
aquest acord esdevindrà definitiu.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
3.2 Recurs de reposició 2n padró aigua
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que, en data 17 de desembre de 2018, ha tingut entrada en aquest ajuntament
un Recurs de Reposició del senyors C.T.LL., J.R.V.LL., M.M.S.E., R.E.A. i I.G.P, amb
respectius NIF: XXXXX226-C, XXXXX637-S, XXXXX880-A, XXXXX500-C i
XXXXX986-W.
Atès que, en data 14 de gener de 2019, per Decret d’Alcaldia 6/2019 s’encarregava a
aquest Secretari per a que emetés un informe sobre la qüestió aquí tractada i poder
tractar aquest recurs de reposició en la immediata Junta de Govern Local que se
celebri.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per part dels senyors C.T.LL.,
J.R.V.LL., M.M.S.E., R.E.A. i I.G.P.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als recorrents, juntament amb la còpia de l’informe
de Secretaria.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.

3.3 Recaptació voluntària IBI urbana 2018
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI Urbana, de l’exercici 2018,
que inclou el primer i el segon termini 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 Urbana, 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.
3.4 Aprovació padró IVTM 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
corresponent a l’exercici de 2019, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
corresponent a l’exercici de 2019, el qual importa la quantitat de 145.547,94 €.
Segon.- EXPOSAR l’esmentat padró així com el seu període de cobrament al públic
durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis municipal a efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin,
aquest acord esdevindrà definitiu.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
3.5 Bonificacions i exempcions padró IVTM 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions
en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2019, la relació de les quals
consta a l’expedient, i
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Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, d’acord amb el
contingut de l’art. 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció mecànica,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del
següent acord:
Primer.- APROVAR les sol·licituds presentades per la concessió d’exempcions i/o
bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de
l’esmentat impost corresponent a l’any 2019 i següents, la relació de les quals
consta a l’expedient.
Segon.- COMUNICAR aquest acord als interessats, notificant-los els recursos
corresponents.”
Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
4.- 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:
01/2019: B.T.C.: Sol·licitud de llicència d’obres consistent a fer un lavabo a la granja.
02/2019: J.B.P.L.: Sol·licitud de llicència d’obres consistent a fer obres de reforma en habitatge,
consistents en reforma de bany, canvi de sanitaris, canvi mobiliari cuina, enrajolat del terra i
paret, i mobiliari.
03/2019: J.R.P.: Sol·licitud de llicència de segregació d’una finca situada al carrer La Sinia 10.
04/2019: Endesa Distribución Eléctrica, s.l.u.: Sol·licita obres per reformar un tram de línia aèria
existent, substituint un dels suports, i col·locant uns nous fusibles en un altre suport també
existent.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als
informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
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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.
5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
5.1 Conveni ACM compra paper
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que l’ACM té un conveni marc per a la compra de paper.
Atès que cal tornar-se a adherir al conveni per adaptar-lo a la nova llei de contractes.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- DISPOSAR l’adhesió del municipi del Palau d’Anglesola al contracte basat (Exp.
2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2018.03), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec
de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat
per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 de juliol novembre i publicat al perfil de
contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, comptadors a partir de la data de
formalització del present contracte. Aquest període podrà ésser prorrogat per tres períodes més
de dotze mesos addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit
mesos com a màxim. L’adhesió a aquest acord permet la realització d’encàrrecs directes
d’acord amb el contracte basat.
Segon.- APROVAR la contractació de paper d’impressió i la corresponent autorització de
despesa amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet, 147-149
Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com al Consorci Català pel
Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu
electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona),
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- COMUNICAR aquest acord a l’ACM.”

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.2 Licitació serveis jardineria
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Atès que aquest Ajuntament va contractar de manera temporal els serveis de jardineria a una
empresa externa i
Atès que aquest contracte està a punt de finalitzar, i per qüestions d’interès general, és pel
qual, mitjançant Decret de l’alcaldia de data 15 de gener de 2019 s’ha iniciat un nou expedient
per a la contractació de l’esmentat servei, i
Vist l’expedient tramitat per a la contractació d’aquell servei que inclou el plec de clàusules
administratives particulars i tècniques, i
Vistos els informes d’intervenció i secretaria, els quals han estat incorporats a l’expedient, i
Atès allò que disposa la Llei de Contractes del sector públic, és pel qual proposo a la Junta de
Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR l’expedient per a la contractació del servei de jardineria, així com els Plecs
de Clàusules Administratives Particulars i tècnics que han de regir el contracte. El procediment
de tramitació serà obert, per la qual cosa l’adjudicació haurà de recaure en el licitador que, en
el seu conjunt, presenti la proposició econòmica més avantatjosa i es caracteritza pel fet que
qualsevol empresari pot presentar una proposició i queda exclosa tota negociació dels termes
del contracte amb els licitadors.
Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 213.11.171 del vigent pressupost.
Tercer.- PRORROGAR l’actual contracte de serveis de jardineria fins a la finalització d’aquesta
licitació per qüestions d’interès general.
Quart.- ANUNCIAR la licitació pública en el perfil de contractant.
Cinquè.- FACULTAR la Sra. Alcaldessa, per dur a terme totes les actuacions necessàries per a
la tramitació i l'execució d'aquests acords.”

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.3 Contractació menor diverses actuacions festa major hivern
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’algunes actuacions artístiques així com
també d’infraestructures per a la celebració de la Festa Major d’Hivern de 2019, 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 SUBIRÓS Representacions Artístiques SL, a
instància 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:
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Primer.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa SUBIRÓS Representacions
Artístiques SL la contractació de les següents actuacions artístiques i serveis
d’infraestructures, mitjançant un contracte menor de serveis:
DUO VORALMAR

600 €

BROTS

5.350 €

ANIMACIÓ INFANTIL EL FLABIOL

700 €

ALBERT SHOW

575 €

LLOGUER
ELECTRÒGENS

607 €

GRUPS

El preu del contracte serà de 7.832 E. més l’IVA corresponent.
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.”

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.4 Contractació negociada sense publicitat de diverses actuacions festa major
hivern
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de la Cobla orquestra Selvatana i la Cobla
orquestra Maravella per als dies 2 i 3 de febrer, respectivament, actuacions incloses dins del
programa de la Festa major d’hivern 2019, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, en
el sentit que es tracta d’actuacions que les té en exclusivitat un representant artístic de la zona, i
Atès el pressupost presentat per l’empresa SUBIRÓS Representacions Artístiques SL, a instància
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 l’empresa SUBIRÓS Representacions Artístiques SL la
contractació de les següents actuacions artístiques:
COBLA ORQUESTRA SELVATANA

7.000 €

COBLA ORQUESTRA MARAVELLA

7.000 €
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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.”

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
5.5 Aprovació inicial del projecte d’obres de la Plaça 1 d’octubre
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari l’arranjament de l’entorn de la Plaça
1 d’octubre, en el sentit que el paviment actual està molt malmès, i
Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, han
redactat un document tècnic de l’actuació esmentada, i
Atès 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.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el document tècnic titulat “Arranjament Plaça 1 d’Octubre” amb un
pressupost d’execució material de 47.345,34€, més l’ IVA corresponent.
Segon.- SOTMETRE l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal termini
durant el qual els interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat
d’ulterior resolució.”

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.- SOL·LICITUD FIRAIRES
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol•liciten
autorització per instal•lar les seves atraccions, durant els dies 1, 2 i 3 de febrer en motiu de la
Festa Major, i un cop revisada, ha resultat que han presentat la documentació correctament els
següents peticionaris:
-

Maria Argentina Rivera Braga
Lluís Rodríguez Raul
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-

José Caetano Dos Anjos
Ricardo Dos Anjos Patula

Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- AUTORITZAR la instal•lació de totes les atraccions sol•licitades pels peticionaris
relacionats, els propers dies 1, 2 i 3 de febrer.”

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
7.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès el pla estratègic de subvencions aprovat a la JGL del passat 27 de desembre de
2018.
Atesa la necessitat d’efectuar una convocatòria anual de subvencions.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR la convocatòria de subvencions per a l’exercici 2019.
Segon.- PUBLICAR edicte de convocatòria al BOP.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les associacions del municipi.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
8.- 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 i 37 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono
fe.
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