A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent
les catorze hores del dia dinou de febrer 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. Jaume Timoneda i Nabau.
Excusa la seva presència el regidor Sr. Carles Esquerda i Serrano.
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del
ROF, hi assisteix també el regidor Joan Baptista Pou i López.
Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe.
CONVOCATÒRIA
1. Aprovació d’actes
2. Aprovació de factures
3. Tributs
Recaptació voluntària dels rebuts del servei d’aigua potable a domicili
corresponent al 2n termini de l’exercici 2018
Padró d’escombraries 2019

3.1.
3.2.

4. Llicències d’obres
5. Llicències d’activitats
6. Contractació pública
7. Vacances treballadors municipals
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 D’ACTES
1.1.- 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 06 de febrer 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.
1.2.- CORRECCIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Que a l’acta de la Junta de Govern de data 18-1-19, a l’acord del punt 7è, on diu:
“Atès el pla estratègic de subvencions aprovat a la JGL del passat 27 de desembre de
2018”.
Ha de dir:
“Atès el pla estratègic de subvencions aprovat al Ple municipal del passat 27 de
desembre de 2018”.
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 80.163,70 € presentades
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de
Govern del dia 06-02-2019, 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 19-02-19, que s’adjunta a l’expedient,
i que importen un total de 80.163,70 €, amb càrrec a les partides pressupostàries
corresponents del pressupost municipal vigent.
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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
Recaptació voluntària dels rebuts del servei d’aigua potable a domicili
corresponent al 2n termini de l’exercici 2018

3.1.

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable
a domicili, corresponent al segon termini de l’exercici 2018, 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 proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària
del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili corresponents al segon
termini de l’exercici 2018,
Segon.- LLIURAR els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu
cobrament en la via executiva.”
El punt queda aprovat per unanimitat dels presents amb dret a vot.
Padró d’escombraries 2019

3.2.

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida
d’escombraries de l’exercici 2019,
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 corresponent al servei de recollida d’escombraries de
l’exercici 2019, que importa la quantitat de 103.527,00€.
Segon.- L’esmentat padró es LIQUIDARÀ en dos terminis.
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Tercer.- EXPOSAR al públic durant un mes, l’esmentat Padró així com els seus
períodes de liquidació, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i tauler
d’anuncis municipal, termini durant el qual es podran presentar al·legacions. Cas
que no n’hi hagin, aquest acord esdevindrà definitiu.”
El 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:
10/2019: Cal Colau, SL. Llicència per revestir la façana i canviar la porta de la botiga
11/2019: Nedgia Catalunya, SA. Sol·licitud d’obertura d’una rasa per instal·lar
canonada gas.
12/2019: E.S.N.: Llicència per tapar una sortida de fums
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.
5.- LLICÈNCIES AMBIENTALS
5.1. Proposta de resolució provisional de llicència ambiental explotacions
Pemar, SL
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
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“Atès l’expedient instat per EXPLOTACIONES PEMAR SL, en sol·licitud de llicència
municipal per a l’exercici d’una activitat “d’Explotació de vaques de llet per a una
capacitat de 1.000 vaques de llet, 425 de reposició i 150 de cria” que es troba
classificada amb el codi 11.1.e, “Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva
de places de vacum de llet amb una capacitat de caps de bestiar >300”, inclosa en
l’Annex II i sotmesa al règim de llicència ambiental, ubicada al pol. 11 parcel·les 119120-122-123 del Palau d’Anglesola, i
Resultant que, acomplerts els tràmits que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, des de la Ponència Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha formulat la Declaració d’Impacte
Ambiental (28-11-18) i des de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental s’ha emès
l’Informe integrat corresponent favorable i amb condicions (04-02-19).
A la vista de les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació
tècnica aportada i altres informes obrants en l’expedient, ateses les facultats
delegades per la resolució de l’alcaldia de 25-06-2015, és pel qual proposo a la Junta
de Govern l’adopció dels acords següents:
Primer.- PROPOSAR l’atorgament de llicència ambiental, de l’expedient núm. 10/2017,
promogut per EXPLOTACIONES PEMAR SL, per a l’exercici d’una activitat
“d’Explotació de vaques de llet per a una capacitat de 1.000 vaques de llet, 425 de
reposició i 150 de cria” que es troba classificada amb el codi 11.1.e, “Instal·lacions
ramaderes destinades a la cria intensiva de places de vacum de llet amb una capacitat
de caps de bestiar >300”, inclosa en l’Annex II i sotmesa al règim de llicència
ambiental, ubicada al pol. 11 parcel·les 119-120-122-123 del Palau d’Anglesola,
conforme a les prescripcions indicades en els informes, 28-11-2018 i 04-02-2019
respectivament, per la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
i per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, els quals són vinculants atès el
que disposa la Llei 20/2009.
Segon.- Conforme al que s’estableix a l’article 46 de la Llei 20/2009, i a fi i efecte què
durant el termini de 15 dies hàbils puguin presentar les al·legacions que estimin
oportunes, es notificarà la proposta de resolució provisional a la Ponència Comarcal
d’Avaluació Ambiental i a Explotaciones Pemar SL. Pels interessats s’inclourà la
Declaració d’Impacte Ambiental emesa per la Ponència Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat i l’Informe integrat emès per la Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
6.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
6.1.

Contractació dels concerts de Carnaval i Festa de les Cassoles

La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès el pressupost presentat per l’empresa SUBIRÓS Representacions Artístiques SL, a
instància d’aquest Ajuntament, i
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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:
BANDA SONORA

2.100 €

DUO ALEA

1.800 €

Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari.”
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot.
7.- PLA DE VACANCES DEL PERSONAL PER A L’ANY 2019
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
“Atès el Pla de vacances presentat pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament,
per aquest any 2019, el qual ha estat estudiat detingudament i considerat ajustat i
correcte a les necessitats de totes les parts, és pel qual proposo a la Junta de govern,
l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el Pla de vacances del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament
del Palau d’Anglesola, per a l’exercici 2019, amb el recull de les adequacions puntuals
que s’indicaran personalment.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als treballadors, amb el benentès que, tot i aprovat, el
pla queda obert a modificacions puntuals que, per alguna causa major, poguessin ser
convenients a les necessitats municipals.”
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 26 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono
fe.
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