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

quinze, 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 José M. Granados i Cabestany.  

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

també el regidor Jaume Timoneda i Nabau. Tots ells assistits de la secretària, M. Carme Llobera i 

Torres.  

 

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

data 20-2-2015, 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.- Es dóna lectura a les propostes que presenta la Sra. 

Alcaldessa i que, copiades, són les següents: 

 

“a) 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. 17/15.-  Concepció Carrillo Serrano: Llicència urbanística per realitzar el canvi de canal de 

recollida d’aigua de la coberta de la zona del pati i pintat de façana, a l’habitatge ubicat al C. Àngel 

Guimerà, núm. 14.  

- Núm. 18/15.-  Isidre Rodoreda Meilan: Llicència urbanística per refer la tanca del darrera i de la 

zona del carrer de l’habitatge ubicat a l’Av. Font de l’Aguaït, núm. 74. 

- Núm. 19/15.- Josep Miró Roca: Llicència urbanística per a la instal·lació de plaques 

d’impermeabilització en coberta existent i revestiment de morter en façana posterior de l’habitatge 

ubicat al C. Les Eres, núm. 7. 

- Núm. 20/15.-  Rosa Domenjó Llobera: Llicència urbanística per repicar i tornar a realitzar 

revestiment de morter de ciment en mal estat en la façana de l’habitatge ubicat al C. Les Eres, 

núm. 20. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als sol·licitants 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.” 

 

“b) Atès  l’expedient instat a nom del Sr. Marc Sanfeliu Sangrà, en sol·licitud de llicència 

urbanística en sòl no urbanitzable,  per a la construcció de dues naus per a la implantació d’una 

explotació porcina, a la parcel.la 1 del polígon 8 del terme municipal del Palau d’Anglesola 

Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten a l’expedient, 

Tenint en compte l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida d’aprovació del projecte 

per a la construcció de dues naus per a la implantació d’una explotació porcina, a la parcel.la 1 del 

polígon 8 del terme municipal del Palau d’Anglesola 

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

 



Primer.- Aprovar la sol·licitud presentada per llicència urbanística en sòl no urbanitzable, a nom 

del Sr. Marc Sanfeliu Sangrà, per a la construcció de dues naus per a la implantació d’una 

explotació porcina, a la parcel·la 1 del polígon 8 del terme municipal del Palau d’Anglesola, amb 

les condicions que s’esmenten en els respectius informes. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels informes 

emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar a l’interessat l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de liquidació. 

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

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmeten a votació les propostes presentades, i queden aprovades 

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 28.304,27 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 20-02-2015, i 

Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 05-03-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 28.304,27 €, 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.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat. 

 

4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IBI RÚSTEGA I BICES – EXERCICI 2014.- A continuació la 

Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Acabat el període de cobrament dels Padrons de l’IBI rústica i BICES, de l’exercici 2014, 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 2014. 

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 

executiva. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

5.-COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES–EXERCICI 

2014.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que copiada diu el següent: 

“Acabat el període de cobrament del Padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de 

l’exercici 2014, 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 del Padró de 

l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’exercici 2014. 

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 

executiva. 

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

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

6.-ADHESIÓ AL PROGRAMA LEADER.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la 

proposta que la Sra. Alcaldessa presenta i que copiada, és la següent: 

 

“Atès que en data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de 

desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es 

dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de 

desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el 

marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local, i 

Atès que el GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa Leader 

pel període 2014-2020 al territori format per tots el municipis de les comarques de les Garrigues, 

l’Urgell i el Pla d’Urgell i els municipis següents de la comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, 

Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de 

Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses, i 

Tenint en compte que el municipi del Palau d’Anglesola està interessat en participar en el 

programa Leader 2014-2020, és pel qual proposo a la Junta de Govern d’aquest Ajuntament 

l’adopció del següent acord: 

 

Primer. - Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola al 

territori Leader gestionat pel GAL Associació Leader de Ponent. 

Segon.- Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent. 

Tercer.- Ratificar el present decret en el proper Ple a realitzar. 

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

 

Obert el debat no hi ha cap intervenció per la qual cosa se sotmet acte seguit, la proposta a votació i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA “ADEQUACIÓ RESSALTS I 

CONDICIONAMENT DEL FERM DEL C. PRAT DE LA RIBA”.-  Tot seguit es dóna lectura a la 

següent proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari efectuar les obres d’ adequació dels 

ressalts i condicionament del ferm del C. Prat de la Riba, i 

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

d’obres menor, i 

De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei 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 Ramon Piera Ripoll, el contracte de l’obra titulada 

“Adequació ressalts i condicionament ferm C. Prat de la Riba”, d’acord amb el pressupost 

presentat, mitjançant contracte menor d’obres. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 6.535,29 euros, més 1.372,41 euros corresponents al 

21% d’IVA. 

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

corresponent del pressupost. 



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

 

S’obre el debat i com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

8.- CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L’OBRA “ARRANJAMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS I ELS SEUS VESTIDORS”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar 

lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que, copiada, és la que diu: 

  

“Atesa la certificació d’obra núm. 4 presentada per l’empresa DIPCO OLESA EMPRESA 

CONSTRUCTORA SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”   inclosa al PUOSC, anualitat 

2012, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors” , emesa pels directors 

facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi Capell d’un import de 13.081,13€. 

Segon.-  Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, al Departament del PUOSC per 

l’abonament de la subvenció corresponent tal i com disposen les bases del Pla esmentat. 

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

 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. S’obre la votació i la proposta 

queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- SOL·LICITUD CANVI D’OBRA PUOSC – PLA DIPUTACIÓ ANUALITAT 2015.- A 

continuació es dóna lectura a la següent proposta que diu: 

 

“Atès que el Ple de la Diputació de Lleida, de 19 de setembre de 2014, va aprovar la planificació 

de les anualitats 2015 i 2016 dels diferents programes del Pla d’Acció Local, i 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, per acord de 2 de febrer de 2015, ha 

disposat l’obertura del termini d’informació pública dels programes del Pla d’Acció Local 2013-

2016, anualitat 2015, i 

Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, en l’anualitat esmentada, hi té inclosa l’obra titulada 

“Adequació i renovació de l’edifici municipal situat a la Pl. Generalitat, 17”, i 

Tenint en compte que l’Ajuntament ja ha executat l’esmentada obra durant l’any 2014, en el sentit 

que era prioritària i no es podia demorar la seva execució, i 

Atès el que disposa l’art. 18 del TR de les bases reguladores i d’execució del programa 

d’inversions locals del Pla específic de la Diputació de Lleida, 2013-2016, en referència al canvi 

de destinació de les actuacions, i 

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

 

Primer.-  Sol·licitar el canvi de destinació de les actuacions següents: 

- Procedir a donar de baixa l’actuació inclosa en el Pla d’Acció Local de la Diputació de 

Lleida, anualitat 2015, titulada  “Adequació i renovació de l’edifici municipal situat a la Pl. 

Generalitat, 17” 

- Incloure en l’esmentat Pla d’Acció Local, anualitat 2015 l’actuació titulada “Millora i 

adequació de l’accessibilitat de l’edifici municipal de l’Av. Sant Roc, 24” 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida per al seu coneixement i efectes. 

Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida que es mantingui l’import de la subvenció concedida  

per tal de poder-lo destinar a aquesta nova actuació. 

Quart.- Facultar i autoritzar la Sra. Alcaldessa perquè en nom de l’Ajuntament realitzi les gestions 

i signi els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat de l’acord adoptat. 

Cinquè.- Ratificar aquest acord en la primera sessió plenària que se celebri. 

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

 



Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet acte seguit la proposta presentada 

a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

10.- 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 vint-i-

cinc minuts. 

 

 
 


