A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia dotze de maig de l’any dos mil setze, 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 294-2016, 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. 37/16.- Rafael Fernàndez Muñoz: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de morter de
ciment en part de la façana, a l’immoble del C. Sant Salvador, núm. 25.
Núm. 39/16.- Santiago Llobera Puig: Llicència urbanística per reforma en bany existent amb substitució
de banyera per plat de dutxa, a l’immoble ubicat a la Pl. Generalitat, núm. 6.
Núm. 40/16.- Ricard Colomina Palau: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de morter de
ciment en part de la façana de l’immoble de la Pl. Major, núm. 2.
Núm. 41/16.- Jeroni Mo Camps: Llicència urbanística per enderrocar paret en obertura existent, tapada
actualment, en l’immoble ubicat al C. Sant Josep, núm. 52.
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.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per
unanimitat.
3.- LLICÈNCIA PRIMERA UTILITZACIÓ.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que es presenta
en aquest punt, la qual, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud, presentada pel Sr. Marc Sanfeliu Sangrà, per tal d’obtenir la llicència de primera
utilització/ocupació corresponent a l’activitat ramadera porcina de 2000 porcs d’engreix, ubicada al
polígon 8, parcel·la 1 del T.M. del Palau d’Anglesola, i
Tenint en compte que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessions de data 6-03-2015 i 5-022016, va concedir la llicència urbanística (ref: 6/14) i la llicència ambiental pel règim de comunicació
(ref: 4/14) respectivament, pel desenvolupament de l’activitat esmentada,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar llicència de primera utilització/ocupació al Sr. Marc Sanfeliu Sangrà pel
desenvolupament de l’activitat inclosa en l’Annex III, règim de comunicació, corresponent a una granja

porcina d’engreix per una capacitat de 2000 porcs, ubicada al polígon 8, parcel·la 1 del T.M. del Palau
d’Anglesola.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la primera utilització/ocupació de l’activitat
esmentada i notificar-la a l’interessat.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
4.- 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 42.862,94 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera
aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 29-04-2016, 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 12-05-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un
total de 42.862,94 €, 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.
5.- ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que,
copiada, és la 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 9 de maig de 2016, 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 individual per a la persona amb disminució que ho ha
sol·licitat, i que correspon a l’expedient núm. 3 de l’any 2016.
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.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
6.- PADRONS EXACCIONS MUNICIPALS – EXERCICI 2016.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa
procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les Exaccions municipals
per a l’exercici 2016, 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 els Padrons i llistes cobratòries corresponents a les Exaccions municipals per a
l’exercici 2016 següents:
- Cementiri............................................................................................ 4.248,00 €
- Clavegueram .................................................................................... 27.651,40 €
- Guals permanents ............................................................................... 1.604,67 €
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb
Taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa .................................. 356,06 €
Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries 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
municipal 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.”
Obert el debat 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 i quinze
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.

