
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia trenta-u de juliol 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: 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. Excusa 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 17-7-2015, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i la 

secretària demana la correcció d’una errada en la transcripció de la numeració cadastral d’una 

parcel·la, en el següent sentit: 

 

Errada en el punt 2 de l’acta de la sessió del dia 17-7-15.- Llicència urbanística núm. 34/15: en la 

parcel·la ubicada al C. Creueta núm. 3, hi posa la referència cadastral 3626102CG2132N0001YQ. La 

correcta és la següent: 3826102CG2132N0001YQ. 

 

S’aprova la correcció i 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. 58/15.- Ramona Teixidó Jovells: Llicència urbanística per realitzar un sòcol en la façana i 

un revestiment de morter de ciment en l’entrada posterior, de l’immoble ubicat al C. Colon, núm. 

15.  

- Núm. 59/15.- Moleva SA: Llicència urbanística per a la construcció d’una tanca perimetral en la 

finca ubicada al C. Hospitalet s/n (SAU-1).  

- Núm. 60/15.- Plàcid Santaeularia Boncompte: Llicència urbanística per a l’arranjament del balcó 

de la façana de l’immoble ubicat  al carrer Sant Josep, 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.” 

 

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 5.649,61 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 17-07-2015, 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 30-07-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 5.649,61 €, 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.- CANVI DE NOM NÍNXOL.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la 

proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en data 17-7-2015  per les Sres. Josefa Escribà Simó, M. del 

Carme Escribà Simó i Teresa Escribà Simó, en sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1 i 2 de la 

fila 88, i  1 de la fila 240,  a favor de la Sra.  Teresa Escribà Simó,  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 88, i  1 de la fila 240,  fins ara a 

nom de Llorenç Escribà  Gabarró i en endavant a nom de la Sra.  Teresa Escribà Simó.  

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 pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- MEMÒRIA VALORADA APARCAMENT VEHICLES PESANTS.- En aquest punt la Sra. 

Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que presenta i que diu el següent: 

 

“Atesa la memòria valorada redactada per a l’execució de l’obra titulada “Aparcament de vehicles 

pesants”, redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància 

d’aquest Ajuntament, i 

Atès el que disposa l’art. 234, següents i concordants del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el TRLMBRL i els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny,  

Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació inicial és la Junta de Govern per delegació del Ple 

efectuada en data 25 de juny de 2015, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la memòria valorada consistent en la construcció d’un aparcament per a 

vehicles pesants amb un pressupost d’execució per contracta de 29.986,03 euros. 

Segon.- Publicar aquest acord al BOP, als efectes de possibles al·legacions per part dels 

interessats. 

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 i queda aprovada 

per unanimitat. 



 

6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ADQUISICIÓ DESFIBRIL·LADORS”.- Acte seguit, 

es procedeix a la lectura de la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola considera oportú i necessari adquirir uns 

desfibril·ladors per tal d’habilitar tres espais cardioprotegits a la nostra població, concretament la 

residència Ca la Cileta, el complexe esportiu i el local Sociocultural, i 

Atès que la Diputació de Lleida ha concedit una subvenció per tal de fer front a una part de les 

despeses que l’adquisició d’aquest material sanitari pugui ocasionar, i 

Tenint en compte l’import del pressupost presentat, es considera que es tracta d’un contracte 

menor, i de conformitat amb el que disposa el TR 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 FARMÀCIA ESQUERDA CB el contracte titulat 

“Adquisició desfibril·ladors” per un import de 4.500,00 €, més 945,00 €, en concepte d’IVA, amb 

un import total de 5.445,00€, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, 

per raó de la quantia. 

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

corresponent. 

Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 

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

 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i 

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. 

 


