
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint de juliol de l’any dos mil 
dotze, 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 assisteixen 
també els regidors Joan Salvia i Fontanet i 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, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, una de caràcter 
ordinari de data  22-6-2012, i l’altra de caràcter extraordinari i urgent de data 9-7-12, les quals es 
donen per llegides. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació i no havent-n’hi cap, es 
procedeix a la votació de l’aprovació de les actes de les sessions anteriors, quedant aprovades per 
unanimitat. 

 
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta 
presentada 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. 44/12.- Joan M. Arandes Salvadó i Rosa Maria Vilagrasa Baltasar: Llicència urbanística per 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C. La Baladruga, núm. 4, 
Núm. 50/12.- Endesa Distribución Elèctrica SLU: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa 
per a nova escomesa elèctrica a l’Av. Mons. Josep Pont i Gol. 
Núm. 51/12.- Tomàs Rebollo Bosch: Llicència urbanística per a la construcció de paviment i d’una 
tanca a la zona del jardí, de l’habitatge ubicat al C. Sant Jordi, núm. 17. 
Núm. 52/12.- Gas Natural Distribución SDG SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa 
per a la instal·lació d’una vàlvula amb purga en canonada de gas existent, al Sau-3 Lateral autovia 
A-2 PK 485+533 del terme municipal del Palau d’Anglesola. 
Núm. 53/12.- Gas Natural Distribución SDG SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa 
per a la instal·lació d’una vàlvula amb purga en canonada de gas existent, al costat accés N-II 
(xarxa derivació Nufri) del terme municipal del Palau d’Anglesola. 
Núm. 54/12.- Antonio Guardia Pou: Llicència urbanística per repàs de la coberta dels magatzems 
ubicats al polígon 3 parcel·la 19 i 31. 
Núm. 56/12.-  Josep M. Serrano Solé: Llicència urbanística per repàs de la coberta del magatzem 
ubicat al polígon 3 parcel·la 26. 
Núm. 57/12.- Ramon Piñol Robles: Llicència urbanística per a l’arranjament de la façana de 
l’habitatge ubicat al C. Fassina núm. 35. 
Núm. 59/12.- Josep M. Bresolí Pijuan: Llicència urbanística per al revestiment de sòcol de la 
façana de l’habitatge ubicat al C. Molí, núm. 12. 
Núm. 60/12.- Josep M. Bresolí Pijuan: Llicència urbanística per al revestiment de sòcol de la 
façana de l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 13. 
Núm. 61/12.- Marc Solé Gaset i Marta Roca Farnell: Llicència urbanística per a realitzar reformes 
interiors i tancaments practicables exteriors, en l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 39. 



Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 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.” 
 

Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció i se sotmet a votació la proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat. 

 
3.- LLICÈNCIA ACTIVITAT ANNEX III.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta 
que presenta i que diu el següent: 
 

“Atesa la documentació presentada pel Sr. Oscar Sellart Aymà, sol·licitant llicència per l’activitat 
d’un taller de reparació de maquinària agrícola, ubicat al carrer d’Amadeu Vives, 16, i 
Atès que, d’acord amb els annexos de la Llei 20/09 de prevenció i control ambiental de les 
activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/11 de promoció de l’activitat econòmica, 
l’activitat de taller de reparació de maquinària agrícola es troba classificada amb el codi 12.18.b 
“tallers de reparació mecànica, sense instal·lacions de pintura i/o tractament de superfícies”, 
inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació”, i 
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, s’ha 
emès en data  11-7-12 i pel tècnic municipal, informe favorable a l’atorgament de la llicència i 
inici de l’activitat projectada, 
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Concedir llicència municipal al Sr. Oscar Sellart Aymà pel desenvolupament de 
l’activitat inclosa en l’Annex III i règim de comunicació, corresponent a un taller de reparació de 
maquinària agrícola, ubicat al carrer d’Amadeu Vives, 16. 
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització del taller de maquinària agrícola, ubicat 
al carrer d’Amadeu Vives, 16, pel desenvolupament de l’activitat esmentada. 
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització  
de l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions, per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta, la qual 
queda aprovada per unanimitat. 
 
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta  que  presenta la 
Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent: 
 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 
factures i obligacions de pagament que importa 34.026,93 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-06-2012, 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 19-07-12, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 34.026,93 €, 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 cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 
unanimitat. 



 
5.- BONIFICACIONS IBI-2012.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 
“Atesa la instància presentada en sol·licitud de bonificació del rebut de l’IBI, per a l’exercici 2012, 
per la condició de família nombrosa, que a continuació es relaciona, 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 del 20% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
per a l’exercici 2012, de l’immoble on està empadronat el sol·licitant  la qual petició consta a 
l’expedient.  
Segon.-  Notificar aquest acord personalment a l’instant, informant-lo que disposa 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 
 

Obert el debat no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per 
unanimitat. 
 
6.- PADRÓ TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que 
segueix i que diu: 

 
“Atès que s’han confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2012, corresponents a la 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i tendalls amb finalitat 
lucrativa, i 
Atès que, per tal de procedir al seu cobrament, és necessària la seva aprovació prèvia,  
És pel qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2012, corresponents a la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires i tendalls amb finalitat lucrativa,  el 
qual importa un total de 130,80  euros. 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de 
liquidació, durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província, al tauler 
d’anuncis i web municipals als efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, 
aquest acord esdevindrà definitiu. 
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 aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 

 
7.- PADRÓ IAE - 2012.- A continuació es procedeix a donar lectura a la següent proposta que, 
copiada, és la que diu: 
 

“Atès que s’han confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2012, corresponents a 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula definitiva, i 
Atès que, per tal de procedir al seu cobrament, és necessària la seva aprovació prèvia,  
És pel qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2012, corresponents a l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva,  el qual importa un total de 
36.260,56  euros. 



Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de 
liquidació, durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província, al tauler 
d’anuncis i web municipals als efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, 
aquest acord esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 
Obert el debat no hi ha intervencions i, tot seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 

 
8.-CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’OBRA “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DELS CARRERS CANAL I SANT JOSEP”.- La Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la 
següent proposta que, copiada, és la següent: 
 

“Atesa la certificació d’obra núm. 2 presentada per Garrofé, SAU en relació a l’execució de l’obra 
titulada “Renovació de la xarxa de sanejament dels carrers Canal i Sant Josep”, és pel qual proposo a 
la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament 
dels carrers Canal i Sant Josep”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i el Sr. Jordi 
Capell d’un import de 80.797,77 E. 
Segon.- Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, al Departament del PUOSC per 
l’abonament de la subvenció corresponent. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient. 
 

Com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 
unanimitat. 
 
9.-CONVENI COL·LABORACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DEL PALAU 
D’ANGLESOLA, SL AMB BENESTAR SOCIAL.- Tot seguit es dóna lectura a la proposta que 
copiada és la següent: 
 

“Atès que la societat “Empresa Municipal de Serveis del Palau d’Anglesola, SL”, encarregada de 
la prestació del servei de “Residència assistida, Servei de Centre de dia, i Menjador Social”,  de la 
qual l'Ajuntament és propietari de la totalitat de les seves participacions socials, ha de sol·licitar la 
pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i 
l’Empresa Municipal de Serveis del Palau d’Anglesola, SL, és pel qual proposo a la Junta de 
Govern l’adopció de l següent acord: 
 
Primer.- Facultar  la Sra. Montserrat Meseguer Muñoz, alcaldessa i presidenta del Consell 
d’Administració de l’Empresa Municipal de Serveis de Palau d’Anglesola, SL. per tal que sol·liciti 
la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i 
l’Empresa Municipal de Serveis del Palau d’Anglesola, SL, renovant les trenta-dues places de 
residència assistida i  les cinc de centre de dia per a gent gran dependent de la residència i centre 
de dia “Ca la Cileta”. 
Segon.- Ratificar aquest acord pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que se celebri. 
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 aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
10.- PLA LOCAL DE JOVENTUT.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta que, 
copiada, és la següent: 
 



“Atesa l’Ordre BSF/201/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de 
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 
2012, i 
Atès el nou Pla Local de Joventut 2012 redactat pels tècnics de joventut del Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 
del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2012, el qual vol garantir els pilars fonamentals 
d’interdepartamentalitat i interinstitucionalitat, facilitar el procés d’emancipació juvenil i fomentar 
el protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del seu propi projecte de 
vida i la incidència en la societat. 
Segon.- Aprovar en els termes que consten a l’expedient tramitat la realització del projecte 
d’activitat: MOU-TE PER PALAU, amb el suport de la tècnica compartida del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell. 
Tercer.-  .Trametre una còpia del Pla Local de Joventut 2012 a la Direcció General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya. 
Quart.- Sol·licitar a la Secretaria General de Joventut la concessió d’una subvenció  per tal 
d’atendre les despeses que comportarà la realització d’aquell projecte 
Cinquè.-  Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari en relació 
amb el present acord.  
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha intervencions al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per 
unanimitat. 
 
11.- 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 
quinze 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. 


