
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia nou de març de l’any dos mil 

divuit, i tal com va anunciar-se en les convocatòries, 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, els 

següents regidors: Ramon Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i Jaume Timoneda i Nabau. A 

indicació de la Sra. Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteixen 

també els regidors Joan Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. Tots ells assistits de la 

secretària, M. Carme Llobera i Torres.  

Es 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’esborrany de l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 

23-2-2018, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no havent-n’hi 

cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que 

presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual, copiada és la següent: 

 

“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. 15/18.-   Emili Pastó Garcia: Llicència urbanística per l’obertura d’una rasa en camí per a 

connexió de canonada de reg per a escomesa a la finca ubicada al polígon 8 parcel·la 77 del terme 

municipal del Palau d’Anglesola. 

-Núm. 16/18.-  Ramon Solé Mateu: Llicència urbanística per obres de reforma consistents en canvi 

de porta d’accés de vehicles en tanca, i arranjaments en patí per enderrocar paret i refer-la així com 

arranjar paviment i revestiment de morter, tot en l’immoble ubicat al C. La Bassa, núm. 10. 

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. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

3.-  APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que 

diu el següent: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 

factures i obligacions de pagament que importa 23.712,14 € presentades en aquest Ajuntament des de 

la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 23-02-2018, 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: 

 

Primer.- Aprovar la relació de factures de data 09-03-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen 

un total de 23.712,14 €, 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.” 

 

No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- CANVI DE NOM DE NÍNXOLS.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix  donar lectura a la 

proposta que presenta en aquest punt la qual, copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en data 6-3-18, pel Sr. Josep Albareda Farnell, en sol·licitud de canvi 

de nom dels nínxols núms. 1 i 2  de la fila 170, que consten a nom d’Hs. Ramon Albareda Simó, a 

favor seu,  i 

Comprovada la documentació presentada que justifica la legalitat del canvi de nom que se sol·licita, 

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

 

Primer.- Aprovar el canvi de nom dels nínxols núms. 1 i 2 de la fila 170 que consten a nom d’Hs. 

Ramon Albareda Simó i  en endavant a nom del Sr. Josep Albareda Farnell,  i 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos 

pertinents. 

No obstant la Junta de Govern  acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- EXPEDIENT BONIFICACIONS IBI – EXERCICI 2018.- Tot seguit es dóna lectura de la 

proposta que diu: 

 

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per a l’exercici 

2018, per la condició de família nombrosa,   i 

Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 5 punt 4, disposa 

que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa tindran 

dret a una bonificació del 20% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estiguin 

empadronats.  

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

Primer.- Aprovar la bonificació per la condició de família nombrosa en l’Impost sobre béns 

immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2018, dels immobles on estan empadronats els 

peticionaris que ho han sol·licitat, que compleixen les condicions, i 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.  

No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 



No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE L’ACM PELS SERVEIS ASSOCIATS DE 

MANTENIMENT D’APARELLS DESFIBRIL·LADORS.- A continuació es llegeix la proposta que 

la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt, la qual diu el següent: 

 

“Atès que el consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu, de 

conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats, 

en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016  publicats al perfil del 

contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de juliol de 

2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis 

associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya ( Exp. 2016.03) 

a les empreses seleccionades i que són les que seguidament es relacionen: 

1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTIONS SL 

2.- CARYOSA SL 

3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA 

4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL 

5.- SCHILLER ESPAÑA SAU 

6.- TECHNOLOGY 2050 SL 

7.-TELEFÓNICA SOL. INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU 

Atès que en data 20 d’octubre de 2017 es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 

mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells desfibril·ladors 

(DEA) i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de conformitat amb el procediment 

referenciat a l’apartat anterior, i 

Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola disposa de 3 aparells desfibril·ladors, ubicats a la 

residència Ca la Cileta, el complex esportiu i el local Sociocultural, i 

Atès que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 

subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 12, en relació als articles 9 i 12, tots 

ells del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i 

Atès que l’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN i el 

198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en què tindran lloc els 

subministraments dels DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització i difusió, adquirits 

per les entitats destinatàries adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 

l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP, i 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i resta de disposicions vigents 

concordants en matèria de règim loca,l que regulen el funcionament i competències de les entitats 

locals o articles aplicables de la Llei d’organització comarcal, i 

Atesos els pressupostos sol·licitats i presentats al respecte, és pel qual proposo a la Junta de Govern 

l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi del Palau d’Anglesola a l’Acord marc de l’ACM titulat 

“Subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya” (Exp. 2016.03), i concretament pel servei de 

manteniment dels 3 aparells desfibril·ladors que disposa l’Ajuntament del Palau d’Anglesola. 



Segon.- Aprovar els serveis de manteniment i formació amb l’empresa adjudicatària Neosalus 

Solutions SL següents: 

 Nombre DEA’s  Preu/unitat       Preu total 

Servei manteniment 

aparells desfibril·ladors 

3 12 €/mes 36 € mensuals 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 36€/mensuals que 

s’imputarà dins del pressupost municipal de l’any 2018 i següents, a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 213.12.459. 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL i a l’empresa 

adjudicatària Neosalus Solutions SL. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

La Sra. Alcaldessa obre el debat sense que hi hagi intervencions pel qual, tot seguit, sotmet a aprovació  

la proposta presentada i queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i quaranta  

minuts. 

 
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. 

 

 

 

 


