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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 del dia dinou d’octubre de l’any dos mil divuit, 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, 
 
I amb la presència dels següents regidors:  
Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde 
Sr. Carles Esquerda i Serrano, Segon Tinent d’Alcalde 
Sr. Jaume Timoneda i Nabau. Tercer Tinent d’Alcalde  
 
A indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113.3 del ROF, hi 
assisteix també el regidor Sr. Joan Baptista Pou i López, i la regidora Sra. Irene Ruestes i 
Guillem.  
 
I assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe. 
 

CONVOCATÒRIA 
 

1. Aprovació acta sessió anterior 
2. Donar compte Decret de l’alcaldia dietes membre tribunal qualificador 
3. Aprovació de factures 
4. Llicències d’obres 
5. Llicències d’activitats 
6. Desestimació recurs projecte “Consolidació i adequació de Cal Celestino i el seu 
entorn” 
7. Aprovació certificació “Ampliació cementiri” 
8. Contractació menor servei jardineria 
9. Contractació menor servei “Pintar diversos edificis municipals” 
10. Contractació menor servei “Reducció coloms” 
11. Aprovació compte de recaptació 
12. Modificació taxa servei aigua potable 1r termini 2018 
13. Atorgament targetes aparcament 
14. 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 28 de setembre de 2018, es dóna per llegida. La 
Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer. S’esmena la data de l’anterior Junta 
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de Govern fixada a l’acta. Allà on diu “vint-i-quatre d’agost de l’any dos mil divuit” hauria de 
dir “vint-i-vuit de setembre de dos mil divuit”.  
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. DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA DIETES MEMBRE TRIBUNAL 
QUALIFICADOR 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a donar compte del següent: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA.- Atès que per Resolució de l’alcaldia de data 17 de setembre de 2018 
vàren ser designats el membres del tribunal que havia de qualificar els aspirants admesos per tal de 
proveir, amb caràcter interí, la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, 
i 
 
Atès que aquell tribunal s’ha reunit els dies 26 de setembre i 2 d’octubre d’enguany per tal d’avaluar  
els candidats que s’han presentat per ocupar el lloc de treball anteriorment esmentat, i 
 
Tenint en compte el que disposa el RE 462/2002, de 24 de maig,  sobre indemnitzacions per raó del 
servei i regulades en el capítol V com a “assistències”, és pel qual 
 
DECRETO:  
 
Primer.- Aprovar i ordenar el pagament per un import de 324,66€ en concepte d’abonament 
d’indemnitzacions i quilometratge, meritades per la participació com a membres del tribunal 
qualificador a les persones  i amb les quanties que seguidament es relacionen: 

 

Nom i càrrec Import 
assistència 

Import 
desplaçament 

Total 

Presidenta, Eva Forcat Escolà 91,78 € 34,96 € 126,74 € 

Vocal, secretari, Manel Civís Llovera 85,66 € 3,80 € 89,46 € 

Vocal, Neus Bernaus Gaset 85,66 € 22,80 € 108,46 € 

 
Segon.- Donar compte d’aquest decret a la Junta de Govern en la primera sessió que se celebri.” 

 
Es tenen per assabentats tots els membres de la Junta de Govern Local. 
 
 
3. 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 91.869,18 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 28-09-2018, 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: 
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Primer.- Aprovar la relació de factures de data 19-10-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen 
un total de 91.869,18 €, 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. 
 
 
4. LLICÈNCIES D’OBRES 
 
La Sra. Alcaldessa 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: 
 
Núm. 72/2018: A.B.V. i H.G.P. Sol·licitud llicència d’obres de construcció habitatge unifamiliar aïllat a 
l’Av. Mosèn Josep Pont i Gol s/n. Els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en data 05 
d’octubre de 2018, van emetre informe requerint als interessats perquè aportessin l’estudi de 
seguretat i salut i la justificació del compliment del D 375/1988, de l’1 de desembre de control de 
qualitat. Subsanat dit requeriment i presentat, el SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell emeten 
informe favorable de la sol·licitud de llicència d’obres. 
 
 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 D’ACTIVITATS  

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

 

“Atesa la sol·licitud de llicència municipal presentada pel Sr. M. G. F., en representació de M. G. SL, 
referent a una activitat d’aparcament d’autocars situada al carrer de la Creueta, 4B (nau núm. 10), del 
polígon industrial SAU3, del Palau d’Anglesola, i 

Tenint en compte que l’activitat d’aparcament d’autocars, 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 
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de l ‘activitat econòmica, es classifica amb el codi 5221 “Activitats afins al transport terrestre”, amb una 

superfície inferior a 2.000 m2”, inclosa en l’Annex II i sotmesa al règim de comunicació prèvia, i 

Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, atès 

l’informe del tècnic municipal emès en data 9-10-2018,  favorable respecte la continuació de l’activitat 

d’aparcament d’autocars, 

És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

Primer.- Concedir llicència al Sr. M. G. F., en representació de M. G. SL, referent a una activitat 
d’aparcament d’autocars situada al carrer de la Creueta, 4B (nau núm. 10), del polígon industrial SAU3, 
del Palau d’Anglesola. 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer de la Creueta, 4B (nau 

núm. 10), del polígon industrial SAU3, 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.” 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 
6. DESESTIMACIÓ RECURS PROJECTE “CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE CAL 
CELESTINO I EL SEU ENTORN” 

 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió data 27-7-18 va aprovar definitivament  el 
Projecte titulat “Consolidació i adequació de Cal Celestino i el seu entorn”, redactat pels SSTT del Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell, el pressupost del qual importa 47.510,58 €, IVA exclòs, i 

Atès que en data 4-9-18 i amb registre d’entrades núm. 1852 s’ha presentat un recurs de reposició, de 
manera conjunta, per  part de la Sra. Carme Tàpies Llobera, el Sr. Joan Ramon Valls Llobera, la Sra. M. 
Montserrat Sobany Espinet, el Sr. Ramon Espinet Albareda i la Sra. Immaculada Guàrdia Pou, i 
 
Atès el contingut l’informe tècnic, d’octubre de 2018, emès pels SSTT del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell, el qual també consta en l’expedient, i 
 
Atès el contingut de l’informe jurídic, de data 17 d’octubre de 2018, emès pel Despatx d’Advocats Simeó 
Miquel, el qual consta en l’expedient,  
 
És pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Inadmetre, per extemporani, el recurs interposat per les Sres. Carme Tàpies Llobera, M. 
Montserrat Sobany Espinet i Immaculada Guàrdia Pou i el Sr. Ramon Espinet Albareda. 
 
Segon.- Desestimar el recurs interposat pel Sr. Joan Ramon Valls Llobera i confirmar en tots els seus 
termes l’acord de la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones que han formulat el recurs de reposició, amb indicació dels 
recursos pertinents, juntament amb una còpia dels informes tècnic i jurídic,  per al seu coneixement i 
efectes” 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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7. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ “AMPLIACIÓ CEMENTIRI” 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atesa la certificació d’obra núm. 1 presentada per l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS 
DE NOMBER SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Ampliació cementiri municipal, separata 
Fase II-B”, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Ampliació cementiri municipal, separata 
Fase II-B”, emesa pels directors facultatius, Sra. Aroa Guardiola Franci i Sr. Jordi Capell Mateus 
d’un import de 35.912,07€.” 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
8. CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI JARDINERIA 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que cal realitzar un nou procés de licitació del servei de jardineria. 
 
Atès que, durant aquest període, fins que es produeixi l’adjudicació i formalització del contracte, no 
es pot deixar el servei de manteniment de jardineria sense que es realitzi, per una qüestió d’ordre 
públic. 
 
Atesa  la resolució d’alcaldia d’inici d’expedient. 
 
Atès que l’informe de secretaria i d’intervenció, l’import d’aquesta contractació fins a nova 
adjudicació no superarà els 15.000.-€ (IVA exclòs), referent a la contractació menor. 
 
Atès que, l’empresa Jardineria Bonboix SL és aquella que ha vingut desenvolupant aquesta activitat 
i, per un període que no superarà els 3 mesos, per una qüestió d’operativitat, allò més senzill 
consisteix a prorrogar l’activitat amb l’empresa existent. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Adjudicar amb efectes de 19 d’octubre de 2019, els serveis de jardineria municipal a 
l’empresa Jardineria Bonboix, S.L., per un import mensual de 4.150,78€ (IVA exclòs), durant un 
termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data d’adjudicació. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Jardineria Bonboix, S.L.” 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 
 
9. CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI “PINTAR DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS” 

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

“Atès que cal pintar alguns edificis municipals. 
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Atesa la resolució d’alcaldia d’inici d’expedient. 
 
Atès que, es va convidar a quatre empreses de pintura perquè realitzessin oferta: 
 
R.S. 911 
Data: 19/07/2018 
Sr Robert Garrofé Guillem 
 
R.S. 912 
Data: 19/07/2018 
Sr Francisco J Cruz Carrasco 
 
R.S. 913 
Data: 19/07/2018 
Sr Jordi Vilagrasa Vilagrasa 
 
R.S. 914 
Data: 19/07/2018 
Sr Antoni Solé Torra 
 
Atès que, dues de les quatre empreses convidades, dues han presentat pressupost (Sr Cruz, 
en data 26 de juliol de 2018 i Sr Vilagrasa, en data 10 d’agost de 2018), amb les següents 
característiques: 
 

 Sr Cruz Carrasco Tal com pinta (Sr Jordi 
Vilagrasa) 

Pintar paret exterior 
cementiri 

1.555,60€ (IVA exclòs) 3.460,00€ (IVA exclòs) 

Pintar exterior local joves 4.002,90€ (IVA exclòs) 4.020,00€ (IVA exclòs) 

Pintar exterior vestidor 
camp futbol 

1.417,00€ (IVA exclòs) 3.220,00€ (IVA exclòs) 

 
I atès el contingut del Decret de l’alcaldia de data 17-10-18, en el qual es resol posposar 
l’execució de l’actuació consistent en pintar l’exterior del camp d’esports, en el sentit que en el 
pressupost actual no hi ha consignació suficient per atendre la despesa que aquesta actuació 
pot comportar. 
 
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. 
 
Atès que l’oferta del Sr Cruz Carrasco és la més econòmica. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Adjudicar al Sr Cruz Carrasco els serveis de pintura consistents en pintar els 
següents edificis municipals: 
 

 Pintar la part externa del cementiri 

 Pintar la part externa del local dels joves 
  
Segon.- Notificar aquest acord al Sr Cruz Carrasco i al Sr Vilagrasa.” 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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10. CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI “REDUCCIÓ COLOMS” 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 

“Atès que en data 17 d’octubre de 2018 es va realitzar Resolució d’alcaldia per iniciar la reducció 
de població de coloms. 
 
Atès que, en dita resolució, es demanava informe de secretaria i d’intervenció. 
 
Atès l’informe de secretaria i d’intervenció de data 18 d’octubre de 2018. 
 
Atès que es tracta d’una àrea d’especialització de la que no hi ha molt professionals. 
 
Atès que, es va demanar pressupost al Sr. Lluís Culleré Garcia per a la realització d’aquestes 
tasques, ascendint a l’import de 300€ al mes (IVA exclòs), sumant un total anual de 3.600€ (IVA 
exclòs).  
 
Atès que l’informe de secretaria i d’intervenció, l’import d’aquesta contractació fins a nova 
adjudicació no superarà els 15.000.-€ (IVA exclòs), referent a la contractació menor. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Adjudicar el servei de reducció de coloms al Sr Culleré Garcia, amb NIF 78.080.950K. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Sr Culleré. 
 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 
 
11. APROVACIÓ COMPTE DE RECAPTACIÓ 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI Rústica i BICES, 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 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 2018. 
 
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 
executiva.” 
 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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12. MODIFICACIÓ TAXA SERVEI AIGUA POTABLE 1R TERMINI 2018 

 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atesa la modificació efectuada als Padrons i llistes cobratòries de la Taxa pel servei 
d’aigua potable a domicili, corresponent al 1r. termini de 2018  en concepte d’altes i baixes,  
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 la modificació efectuada als Padrons i llistes cobratòries, de la Taxa pel 
servei d’aigua potable a domicili, corresponent al 1r. termini de 2018  en concepte d’altes i 
baixes següents :  
 
PADRÓ ANY 2018: 
-1r. termini  
Total Altes 225,51 
Total Baixes   299,26 
 
Segon.- Notificar aquest acord personalment a l’afectat per aquesta modificació, informant-
lo que disposa d’un termini d’un mes per a la presentació d’al•legacions. Cas que no n’hi 
haguessin, aquest acord esdevindrà definitiu.” 
 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
13. ATORGAMENT TARGETES APARCAMENT 
 

EXP. 5/2018: Atorgament tarja d’aparcament a J.R.R. 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució. 

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 15 d’octubre de 2018, 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. 5 de l’any 2018. 
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Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.” 

Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
 
EXP. 6/2018: Atorgament tarja d’aparcament a G.T.F. 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució. 
 
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 15 d’octubre de 2018, 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 2018. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.” 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 

 
 
14. 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 30 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono fe.” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


