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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 cinquanta minuts del dia vint-i-dos 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 

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 Jordi Martínez i Atero i el Sr. Xavier Costa i Monyarc. 

 

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.- Prorrateig 3r trimestre IVTM 2019 

 

3.2.- Compte de 

 recaptació escombraries 1r i 2n termini 2019 

 

4.-  Llicències d’obres 

 

5.-  Targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució  

 

6.-  Contractació pública 

 

6.1.-  Contractació serveis d’enginyeria per a la renovació de l’enllumenat 

públic exterior. 

 

7.-  Règim intern 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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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 08 de novembre 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 

 

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 12.084,87 €, presentades 

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

Govern del dia 08-11-2019, 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 22-11-19, que s’adjunta a l’expedient, 

i que importen un total de 12.084,87 €, 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.- TRIBUTS 

3.1- Prorrateig 3r trimestre IVTM 2019 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Ateses les modificacions notificades durant el 3r. trimestre, i que afecten  al Padró 

de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2019 i 

  

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació 

prèvia,   

 

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- APROVAR les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica, corresponents a l’exercici 2019, i que són les següents: 

 

ALTES ------------------------  0,00 € 

BAIXES -------------------- 160,92 € 

 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord personalment als afectats per aquestes 

modificacions, informant-los que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació 

d’al·legacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.” 

 

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

 

3.2.- Compte de recaptació escombraries 1r i 2n termini 2019 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries de l’exercici 

2019, 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 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 recollida d’escombraries 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: 
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“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: 

 

Pròrroga 1/19: 1a. Pròrroga llicència d’obres 34-2016 Ramon Tribó Crespo: Ampliació 

explotació bovina. 

 

70/2019: Viuda de Lauro Clariana, SL: Substitució arqueta decantadora separador 

hidrocarburs. 

 

73/2019: Francesc Millan Garcia: Refer paviment exterior jardí. 

 

74/2019: Roman Ohorodnyk: Arranjament de coberta. 

 

75/2019: Chaimae Abid: Rasa escomesa clavegueram. 

 

78/2019: Valeria Antonova: Arranjament de cuina. 

   

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.- TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB 

DISMINUCIÓ 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució. 
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Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la condició 

de persona amb disminució que supera el barem que determina l’existència de 

dificultats per utilitzar transports públics col·lectius, i 

Atès l’informe emès, en data 22 de novembre de 2019, per l’Equip de serveis socials, i 

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la 

consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

Primer.- ATORGAR la Targeta d’aparcament individual per la persona amb disminució 

que ho ha sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 6 de l’any 2019. 

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals 

oportuns.” 

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

 

 

6.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA  

 

6.1.- Contractació serveis d’enginyeria per a la renovació de l’enllumenat públic 

exterior 

 

El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 

 

“Atès que aquest Ajuntament s‘ha proposat la renovació de les instal·lacions de 

l’enllumenat públic municipal per tal de millorar els nivells d’il·luminació existents, 

així com reduir la contaminació lumínica i millorar l’eficiència energètica, i 

Atès que per tal de dur a terme aquesta actuació és necessari elaborar un inventari de 

les instal·lacions existents i redactar el projecte de la renovació esmentada, i 

Atès que el contingut del RD 1890/2008, que aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i la Directiva 2012/27 UE del 

Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 25 d’octubre de 2012, relativa a 

l’eficiència energètica, els qual tenen com a objectiu materialitzar el potencial estalvi 

energètic, i 

Atès que per tal de poder accedir a les ajudes econòmiques que es concedeixen per a la 

realització d’aquestes actuacions cal disposar d’una memòria tècnica redactada per una 

empresa especialitzada, i  

Atesos els pressupostos presentats per les següents empreses d’enginyeria, a sol·licitud 

d’aquest Ajuntament: 
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 SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA SLP........... 14.900 € ( IVA no inclòs) 

 RAMON VALLS ORTIZ............................................13.400 € ( IVA no inclòs) 

 EINESA ENGINYERIA SL........................................12.230 € ( IVA no inclòs) 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant 

un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el més adequat, 

tant per raó de la quantia com del servei ofert, 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 EINESA ENGINYERIA SL, el 

contracte titulat “Servei d’enginyeria  renovació enllumenat públic exterior”, d’acord 

amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de serveis. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 12.230 euros, més l’IVA corresponent. 

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

partida corresponent del pressupost.” 

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 

55 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. 

 


