A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-quatre de març de l’any dos mil
disset, 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: 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. Ha excusat la seva assistència el regidor, Ramon Farnell i Barqué. 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 93-2017, 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 la Sra.
Alcaldessa presenta 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. 18/17.- Jaume Mas Roma: Llicència urbanística per a la substitució de banyera per plat de dutxa
en bany existent a habitatge ubicat al C. Francesc Boldú, 3.
Núm. 19/17.- Olga Torres Farré: Llicència urbanística per al desmuntatge de teules, instal·lació de
plaques aïllants i tornar a muntar les teules de la coberta de l’immoble ubicat al C. Mollerussa, 47.
Núm. 20/17.- Noemí Mezcua Viladegut: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de rajola a la
zona de la barra de local existent al C. Francesc Boldú, 7.
Núm. 22/17.- Montserrat Serradell Bresolí: Llicència urbanística per realitzar paviment de rajola en la
zona de la planta baixa, així com revestiment de fals sostre, a l’immoble ubicat al C. Mollerussa, 9
Núm. 23/17.- Gerard Pallàs Solé: Llicència urbanística per l’enderroc d’un envà i la realització de nou
envà i regates per a pas de noves instal·lacions de xarxa i electricitat en l’immoble ubicat al C. Dr.
Fleming, 54 2n-3a.
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.- LLICÈNCIA ACTIVITAT I OBERTURA D’ESTABLIMENT.- A continuació es procedeix a donar
lectura a la següent proposta que diu:
“Atesa la documentació presentada pel Sr. Jaume Sans Corrales, en representació de l’empresa
BUILDINGCENTER SAU, sol·licitant llicència municipal per a una activitat d’aparcament de vehicles,
situat a l’Av. Pau Casals, 64-66, del Palau d’Anglesola,
Atès que, d’acord amb els annexos de la Llei 20/09 de prevenció i control ambiental de les activitats,
l’activitat d’aparcament de vehicles es troba classificada amb el codi 12.46 “Activitats de garatge o
aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 500 m2 ”, inclosa en l’Annex III i sotmesa al
règim de comunicació, i

Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, el tècnic
municipal ha emès, en dates 16-03-17 i 22-03-17, uns informes favorables 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 a BUILDINGCENTER SAU, pel desenvolupament de l’activitat
inclosa en l’Annex III, corresponent a un aparcament de vehicles, situat a l’Av. Pau Casals núm. 64-66,
del Palau d’Anglesola.
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització de l’aparcament ubicat a l’Av. Pau Casals
núm. 64-66, 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.”
S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
4.- ATORGAMENT TARJETA APARCAMENT.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la
proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i que, copiada, diu el següent:
“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 13 de març de 2017, 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 Tarjeta d’aparcament individual per a la persona amb disminució que ho ha
sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 2 de l’any 2017.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que creguin més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada
per unanimitat.
5.- 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 22.733,92 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 09-03-2017, 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 24-03-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 22.733,92 €, 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.

6.- CANVIS DE NOM NÍNXOLS.- A continuació es dóna lectura a les propostes que la Sra. Alcaldessa
presenta en aquest punt i que són les següents:
a) “Atesa la sol·licitud presentada, en 13-03-2017 pel Srs. Eloi, José Antonio i Juan Basilio Balcells
Garcia, en sol·licitud de canvi de nom a favor de Josefina García Marti dels nínxols 3 i 4 de la fila 244
que consten a nom d’Hs. Eloy Balcells Palau i esposa, 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 3 i 4 de la fila 244 que consten a nom d’Hs. Eloy
Balcells Palau i esposa, i en endavant a nom de la Sra. Josefina García Martí.
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.”
b) “Atesa la sol·licitud presentada, en 16-03-2017 pel Sr. Jaume Lasierra Piñol, en sol·licitud de canvi de
nom a favor seu dels nínxols 1 i 2 de la fila 156 que consten a nom de Teresa Piñol Gou, 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 1 i 2 de la fila 156 que consten a nom de Teresa Piñol
Gou, i en endavant a nom del Sr. Jaume Lasierra Piñol.
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.”
No hi ha cap intervenció al debat. Sotmeses a votació les dues propostes presentades queden aprovades per
unanimitat.
7.- PADRÓ DE L’IMPOST BÉNS IMMOBLES – URBANA 2017.-.- Acte seguit es dóna lectura a la
següent proposta que diu:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana,
corresponent a l’exercici 2017, 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 de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, corresponent a
l’exercici 2017 , amb el següents imports:
IBI Urbana:
Padró total :
365.816,70 €
Padró béns no subjectes:
20.925,71 €
Padró béns exempts:
692,06 €
Bonificacions
457,11 €
Llistes cobratòries:
343.741,82 €
Segon.- L’esmentat padró es liquidarà en dos terminis.
Tercer.-Exposar al públic l’esmentat padró així com els seus períodes de liquidació, durant el termini
d’un mes a comptar des de la publicació de l’anunci al BOP als efectes de presentació de reclamacions.
Igualment es publicarà al tauler d’anuncis municipal. 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 i se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per unanimitat.
8.- APROVACIÓ PROJECTE TITULAT “PAVIMENTACIÓ DELS CAMINS DE TÀRREGA I
MOLINET”.- En aquest punt es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:

“Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari pavimentar els camins de Tàrrega i Molinet
per tal de millorar la mobilitat, d’acord amb el contingut del projecte redactat pels SSTT del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, i
Atès el que disposa el Reial decret legislatiu 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.- Aprovar el projecte titulat “Pavimentació dels camins de Tàrrega i Molinet”, amb un
pressupost d’execució material de 73.899,01€, més 15.518,79€ corresponents a l’ IVA, amb un import
total de 89.417,80€.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal termini durant el qual els
interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es tinguin
per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, suggeriment
ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior resolució.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per
unanimitat.
9.- DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ SOBRE EL PADRÓ AIGUA – SEGON TERMINI 2016.- En
aquest punt es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que en data 10-10-16 la Junta de Govern d’aquest Ajuntament va aprovar definitivament el Padró
del servei d’aigua potable a domicili - 2n termini 2016, i
Atès l’escrit presentat per la Sra. Carme Tàpies i Llobera en data 17-11-16 i registrat d’entrades amb el
núm.2015 en referència a l’esmentada aprovació, i
Atès el contingut de l’informe jurídic de data 21-3-17, emès pel Despatx d’Advocats Simeó Miquel, el
qual consta a l’expedient, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Desestimar la petició de rectificació material de l’acord de 10-10-16, formulada per la Sra.
Carme Tàpies i Llobera mitjançant escrit de data 17-11-16, en base al contingut de l’informe jurídic de
21 de març últim.
Segon.- Desestimar així mateix el recurs de reposició implícit en aquell escrit, contra l’acord de la Junta
de Govern de data 10-10-16 en base al contingut de l’informe jurídic de 21 de març últim, i confirmar en
tots els seus termes aquell acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’al·legant, juntament amb còpia de l’informe jurídic i amb indicació
dels recursos corresponents.
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.
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 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.

