A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia nou de febrer 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
26-01-2018, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i no haventn’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 les dues propostes
que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, les quals, 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. 2/18.- Ramon Santacreu Carles: Llicència urbanística per a la reforma de la coberta,
consistent en canviar teules i fer un repàs per arreglar filtracions, en l’habitatge ubicat al C. Canigó,
núm. 35.
- Núm. 3/18.- Josep Cases Saltó: Llicència urbanística per a l’adequació amb noves divisòries i
paviment, del local ubicat al C. Urgell, núm. 73.
- Núm. 4/18.- Ana Maria Szennyes: Llicència urbanística per a realitzar la tanca en el lateral de la
finca ubicada al polígon 5 parcel·la 3 i 75b del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 6/18.- Ramon Pou Biosca: Llicència urbanística per augmentar 50 cm. la paret posterior de
l’habitatge ubicat al C. Dr. Fleming, núm. 31.
- Núm. 8/18.- Ramon Farnell Barqué: Llicència urbanística per hidrofugar la façana, col·locar un
plat de dutxa i nou paviment de rajoles al garatge, i aïllar el sostre de la primera planta, tot en
l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 1.
- Núm.9/18.- Alejandro Alarcon Chavero: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica,
per a protecció de magatzem agrícola existent, en la finca rústica ubicada al polígon 3 parcel·la 92
del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 11/18.Nedgia Cataluña, SA: Llicència urbanística per realitzar una rasa per nou
subministrament de gas, a l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 33.
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.”
b) Atès l’expedient núm. 42/17 instat per l’empresa Explotaciones Pemar SL, en sol·licitud de
llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la legalització i ampliació d’una activitat ramadera de
vaques de llet amb noves construccions, situada al polígon 11, parcel·les 119-120-122 i 123, del terme
municipal del Palau d’Anglesola, i
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del projecte
i expedient instat,
Tenint en compte el que disposen fonamentalment els articles 49 i 50 del DL 1/2010, de 3 d’agost,
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer i els articles 57 a 60
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat per l’empresa Explotaciones Pemar SL,
en sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a la legalització i ampliació d’una
activitat ramadera de vaques de llet amb noves construccions, situada al polígon 11, parcel·les 119120-122 i 123, del terme municipal del Palau d’Anglesola, condicionat a les consideracions establertes
en els informes esmentats.
Segon.- Trametre el projecte i expedient instats a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, per
tal que s’emeti l’informe previ, d’acord amb allò que disposa l’art. 59 del Decret 64/2014 de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmeten a votació les dues 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 19.061,88 € presentades en aquest Ajuntament des de
la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 26-01-2018, 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 09-02-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 19.061,88 €, 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.- ATORGAMENT TARGETES APARCAMENT.- Es procedeix en aquest punt a donar lectura a la
proposta que, copiada, és la següent:

“Atesos els expedients tramitats per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució.
Atès que els instants han 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
Atesos els informes emesos, en data 29 de gener de 2018, 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 Targeta d’aparcament individuals per a persones amb disminució que ho han
sol·licitat i que corresponen als expedients núm. 1 i 2 de l’any 2018.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades als efectes legals oportuns.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que creguin 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.- CONTRACTACIÓ ACTUACIONS FESTA CARNESTOLTES - 2018.- La Sra. Alcaldessa dóna
lectura a la proposta que presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el següent:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels artistes que actuaran el proper dia 10 de
febrer de 2018 amb motiu de la celebració de la “Festa del Carnestoltes”, i
Tenint en compte els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, es considera que es
tracta d’un contracte menor, i
De conformitat amb 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.- Contractar amb l’empresa SUBIRÓS, Representacions Artístiques SL els artistes que es
relacionen amb els imports que s’hi indiquen, als quals caldrà aplicar l’IVA corresponent:
- LA SAL DELS MARS.....................1.450 €
- QUARTET VORALMAR................1.800 €
TOTAL.........................3.250 €
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la partida corresponent
del pressupost vigent.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la
signatura del corresponent contracte.
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.
6.- PLA DE VACANCES – EXERCICI 2018.- A continuació es procedeix a donar lectura a la
proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt i que diu el següent:
“Atès el Pla de vacances presentat pel personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament, per aquest
any 2018, el qual ha estat estudiat detingudament i considerat ajustat i correcte a les necessitats de
totes les parts, és pel qual proposo a la Junta de govern, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el Pla de vacances del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament del Palau
d’Anglesola, per a l’exercici 2018, amb el recull de les adequacions puntuals que s’indicaran
personalment.
Segon.- Notificar aquest acord als treballadors, amb el benentès que, tot i aprovat, el pla queda obert
a modificacions puntuals que, per alguna causa major, poguessin ser convenients a les necessitats
municipals.
No obstant la Junta de govern, acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació aquesta proposta 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 trentacinc 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.

