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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 deu minuts del dia cinc d’abril 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. 
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.- Variacions IAE 2018 (2n, 3r i 4t trimestre) 
 

4.- Llicències d’obres 
 
5.- Contractació pública 
 5.1.- Adjudicació obres Plaça 1 d’octubre 
 5.2.- Contractació Festa Flaix FM 27 d’abril de 2019 

 

6.- Tarja d’aparcament individual 
 

7.- Adaptació expedient vehicles abandonats 
 

8.- Donar compte de Decret 
 

9.- 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 
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l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 22 de març 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 36.499,87 € presentades 
en aquest Ajuntament des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de 
Govern del dia 22-03-2019, 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 05-04-19, que s’adjunta a 
l’expedient, i que importen un total de 36.499,87 €, 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. 
 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 
La relació de factures queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
3.- TRIBUTS 
 
3.1.- Variacions IAE 2018 (2n, 3r i 4t trimestre) 

 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, 
baixes i modificacions, realitzades durant els 2n, 3r i 4t trimestres de l’any 2018, les 
quals han provocat la modificació del padró inicial emès i aprovat, corresponent a 
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2018, i 
 
Atès que per tal de procedir a la  liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació 
prèvia de la modificació esmentada,   
 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR les modificacions del padró i llistes cobratòries corresponents a 
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), corresponents a les altes, baixes i 
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modificacions realitzades durant els 2n, 3r i 4t trimestres de l’exercici 2018, les quals 
importen una quantitat de: 
Altes 10.430,82 
     Quota municipal:  7.570,74 
     Quota provincial:  2.860,08 
Baixes 0,00 
Modificacions   0,00 
TOTAL   10.430,82 
 
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.” 
 
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: 
21/2019: Josep M Serrano Caselles. Refer bigues del pou i vestidor granja. 
22/2019: Josep Ramon Miró Montseny: Arranjament de paviment i revestiment. 
23/2019: C.P. Plaça Major, 11: Escomesa clavegueram. 
 
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.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 
5.1. Adjudicació obres Plaça 1 d’octubre 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
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“Atès que la licitació en relació a la contractació de l’obra titulada “Arranjament Plaça 1 
d’octubre”, s’ha realitzat mitjançant procediment obert simplificat abreujat. 
 
Atès el pressupost de licitació d’un import de 47.345,34 euros, més 9.942,52 euros, 
corresponents a l’IVA. 
 
Atès que, en data 04 d’abril de 2019 va finalitzar el termini de licitació sense que hi 
participés cap licitador. 
 
D’acord amb el que estableixen l’art. 168 de la LCSP, proposo a la Junta de Govern 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- PROSSEGUIR la contractació de l’obra titulada “Arranjament Plaça 1 
d’octubre”, per la via d’un contracte negociat sense publicitat.  
 
Segon.- DONAR compte a la propera Junta de Govern.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
5.2. Contractació Festa Flaix FM 27 d’abril de 2019 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’actuació musical Festa Flaix 
FM pel proper dia 27 d’abril de 2019, i 
 
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 a prestar, 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 MEDIA MANGA MANGOTIÈRE SL el 
contracte de serveis titulat “Contractació actuació musical festa Flaix FM”, d’acord amb el 
pressupost presentat, mitjançant contracte menor de serveis. 
El  preu del contracte serà com a màxim de 2.200 E. més l’IVA corresponent.  
 
Segon.-  APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la 
partida corresponent del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ens adjudicatari.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
6.- TARJA D’APARCAMENT INDIVIDUAL 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 



 
 

5 Carrer de Sant Josep, 1 
25243 El Palau d’Anglesola 
Telèfon 973 60 13 14 
CIF P2519800C 
ajuntament@palaudanglesola.cat 

 

“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 7 de març 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. 1 de l’any 2019. 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada als efectes legals 
oportuns.” 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
7.- ADAPTACIÓ EXPEDIENT VEHICLES ABANDONATS 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació: 
 
“Atès que  la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 8-8-2003, va 
aprovar l’acord referent al tràmit dels expedients de retirada de vehicles abandonats en 
via pública, i 
 
Atès que s’ha detectat que cal adaptar la normativa aplicable a aquest tipus de 
tramitació d’expedients a la legalitat vigent, i 
 
Atès el contingut de l’informe jurídic de data 4-4-19 emès per part de secretaria, el qual 
consta a l’expedient, en el qual s’indica que la normativa aplicable és la següent: 
 
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat.  
- Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Circulació. 
- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
- Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida 
útil. 
és pel qual es proposa a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- ADAPTAR la tramitació dels expedients de retirada de vehicles abandonats 
en la via pública al que disposa la normativa vigent. 
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Segon.- APROVAR l’expedient de retirada de vehicles que es trobin abandonats en la 
via pública de la nostra població. 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
 
8.- DONAR COMPTE DE DECRET 
 
La Sra. Alcaldessa procedeix a llegir el següent Decret: 
 
Atès que, mitjançant R.S. 1392/2018 de data 25 d’octubre de 2018, es requeria als 

titulars del negociat situat a l’Av. Verge de Montserrat, 3 perquè presentessin informe 

tècnic sobre les actuacions portades a terme per a insonoritzar el local. 

Atès que, mitjançant R.S. 1411/2018, de data 31 d’octubre de 2018, en que es 

comunicava Decret de l’alcaldia de 30 d’octubre de 2018, el requeriment als serveis 

tècnics del Pla d’Urgell perquè valoressin la documentació aportada. 

Atès que, mitjançant R.S. 1595/2018, de data 17 de desembre de 2018, notificat als 

gestors del negoci situat a l’Av. Verge de Montserrat, 3, sense que donessin resposta. 

Atès que, amb R.E. 658/2019, de data 25 de març de 2019, el Sr Albert Domenjó i 
Vigatà ha entrat instància dient que el negoci situat a l’Av. Verge de Montserrat, 3, va 
cessar l’activitat el passat dia 16 de gener de 2019. 
 
RESOLC, 
 
Primer.- TENIR per notificada la baixa de l’esmentat negoci. 

Segon.- ARXIVAR l’expedient administratiu relacionat amb les queixes veïnals. 

Tercer.- DONAR compte a la immediata JGL que se celebri. 

Quart.- NOTIFICAR aquest decret al Sr Albert Domenjó i al Sr Joan Esteban Capdevila. 
 
Els regidors es tenen per donats compte. 
 
9.- 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 45 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que 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. 
 


