A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia nou d’octubre 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 Jaume Timoneda i Nabau.
S’excusa l’assistència dels regidors Irene Ruestes i Guillem i Joan Baptista Pou i López. 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 25-9-2015, 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 la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa
i que, 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. 76/15.- Jordi Mas Font: Llicència urbanística per a l’execució d’un magatzem sense ús
específic, al C. Folch i Torres, núm. 34.
- Núm. 77/15.- Col·lectivitat de Regants núm. 11: Llicència urbanística per a la construcció d’una
canalització soterrada de reg a la zona de la Carrerada del polígon 6 del terme municipal del Palau
d’Anglesola.
- Núm. 78/15.- Albert Boté Bajo: Llicència urbanística per a la substitució de la banyera per un
plat de dutxa i canvi de rajoles del revestiment de les parets del bany de l’immoble ubicat al C.
Ponent, núm. 9 1r-1a.
- Núm. 79/15.- Endesa Distribució Elèctrica SLU: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa
per al pas d’una línia elèctrica per a nova escomesa i desplaçament de comptador, a l’Av. Pau
Casals.
- Núm. 80/15.- Josep M. Simó Simó: Llicència urbanística per repassar fissures en la zona dels
balcons de la façana de l’immoble ubicat al C. Sant Josep, núm. 15.
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.”
No hi ha cap intervenció 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 35.332,49 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 25-09-2015, 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 08-10-15, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 35.332,49 €, 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
4.-CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA “ADEQUACIÓ TERRENY ENTORN PISTA
PATI ESCOLA PL. GENERALITAT”.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposa que
copiada, diu el següent:
“Atès que aquesta corporació considera convenient i necessari rebaixar el terreny de l’entorn de la
pista del pati de l’escola ubicada a la Pl. Generalitat i posteriorment aportar-hi sauló, i
Tenint en compte que aquest Ajuntament ha sol·licitat diversos pressupostos a empreses
especialitzades, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte
d’obres menor, i
Tenint en compte els diversos pressupostos presentats al respecte, 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 Jardineria Bonboix SL el contracte titulat “Adequació
terreny entorn pista pati escola Pl. Generalitat”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant un
contracte menor d’obres. El preu del contracte importa la quantitat de 4.171,72 euros, més 876,06
euros, corresponents al 21% d’IVA.
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost.
Tercer.- Notificar aquest acord als licitadors amb la inclusió dels recursos pertinents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
5.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les catorze hores i
cinquanta minuts.

