
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia deu de setembre 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. 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.  

 

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 28-8-2015, 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. 47/15.- Joan Ruiz Carrillo: Llicència urbanística per a la construcció d’un magatzem de 25 

m2. per guardar eines de l’hort, a l’immoble ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 41B. 

- Núm. 69/15.- Angie Rosas Dolorier: Llicència urbanística per a l’arranjament del revestiment en 

zones deteriorades de la façana i col·locar un sòcol de pedra, a l’immoble ubicat al C. Jacint 

Verdaguer, núm. 30. 

- Núm. 71/15.- Gas Natural Distribución SDG. SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una 

rasa per a la instal·lació d’una canonada per al subministrament de gas natural a nous clients, al C. 

Ponent, núm. 9 (pel C. Urgell.) 

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 63.613,68 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 28-08-2015, 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 09-10-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 63.613,68 €, 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.- LLICÈNCIA ACTIVITAT INNÒCUA.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la 

proposta que copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la sol·licitud de llicència municipal, presentada per la Sra. Montserrat Solé Fontanet, 

referent a l’obertura d’un establiment de merceria, perfumeria i papereria en un local comercial 

situat al C/ Sant Josep, 6, baixos, del Palau d’Anglesola, i 

Atès que l’activitat, no es troba inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control 

ambiental de les activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/2011 de promoció de 

l’activitat econòmica i per la Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i administratives, i que, 

per tant, es pot tramitar com a innòcua, i 

Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, 

atès l’informe del tècnic municipal emès en data 10-9-2015,  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 pel desenvolupament de l’activitat innòcua referent a l’activitat de 

merceria, perfumeria i papereria en un local comercial situat al C/ Sant Josep, 6, baixos, del Palau 

d’Anglesola, i 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al C/ Sant Josep, 6, 

baixos, pel desenvolupament de l’activitat esmentada. 

Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització 

d’aquesta activitat 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. Sotmesa la proposta presentada a votació, queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- PADRÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE, SEGON TERMINI 2015.- Acte seguit la Sra. 

Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou 

el consum i manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al segon termini de  

l’exercici de 2015, 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 la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, que inclou el consum i 

manteniment de l’aigua, l’IVA, i el Cànon de l’aigua, corresponent al segon termini de l’exercici 

de 2015, el qual importa les següents quantitats: 

- Total quota manteniment: 12.158,11 € 

- Total Iva quota manteniment (21%): 2.550,83 € 

- Total Consum d’aigua:  11.306,90 € 

- Total Iva consum d’aigua (10%): 1.131,17 € 

- Total import Cànon:  38.315,87 € 

- Total IVA a càrrec del Cànon (10%): 3.832,07 €    

- Total Padró: 69.294,95 € 



Segon.- Exposar l’esmentat padró així com el seu període de liquidació al públic durant el termini 

d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis municipals a 

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.” 

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DEL PADRÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE, PRIMER 

TERMINI 2015.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Acabat el període de cobrament del Padró de la taxa pel servei d’aigua potable a domicili, 

corresponent al primer termini de l’exercici 2015, s’ha confeccionat el Compte de recaptació 

instruït pel recaptador municipal pel cobrament en voluntària, i 

Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats, 

És pel qual proposo a la Junta de Govern  l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de la taxa 

pel servei d’aigua potable a domicili corresponents al primer termini de l’exercici 2015, 

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 

executiva. 

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. 

 

7.-CORRELLENGUA 2015.-  En aquest punt es dóna lectura a la proposta que es presenta i que 

copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 

convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 

les persones nouvingudes, 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 

recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la 

llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema 

educatiu, 

 Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur de 

més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques, 

 Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 

gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,  

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis 

i comarques de parla catalana,  

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, és pel 

qual proposo a la Junta de Govern el següent acord: 

 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 

de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor 

de la seva unitat.  

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i 

aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats 

programades.  

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 

corporació.  

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a 

facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la 

població nouvinguda.  



Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua catalana (CAL). 

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

 

Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció, per la qual cosa se sotmet a cvotació la proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

8.- 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 deu 

minuts. 

 


