A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores del dia nou de març de l’any dos mil dotze,
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 José M. Granados i Cabestany. 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 Salvia Fontanet i Jaume Timoneda i Nabau. 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 24-2-2012, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació i no haventn’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per
unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a les dues propostes
presentades en aquest punt, les quals, copiades, són les següents:
“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. 14/12.- Josep Mas Palou: Llicència urbanística per a realitzar diverses obres de redistribució
i reforç estructural de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 23.
Núm. 18/12.- Laura Piñol Sanfeliu: Llicència urbanística per a enrajolar el paviment en planta
baixa i revestiment de les parets, i col·locació d’una finestra en l’obertura de ventilació existent a
la façana, tot en l’habitatge ubicat al C. Pompeu Fabra, núm. 1.
Núm. 19/12.- Joan Llobera Serrano: Llicència urbanística per a aixecar la tanca existent en la
parcel·la 25 del polígon 3.
Núm. 21/12.- Josep Ramon Donés Cortés: Llicència urbanística per pintar la façana de l’habitatge
del C. Gaudi, núm. 26.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 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.”
Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció i se sotmet a votació la proposta quedant aprovada per
unanimitat.
3.- CANVI DE NOM ACTIVITAT ANNEX III.- A continuació es procedeix a la lectura de la
següent proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la petició presentada pel Sr. Francesc Xavier Altisent i Juanpere en sol·licitud de canvi de
nom de la llicència d’autorització per a la prestació dels serveis funeraris al TM del Palau
d’Anglesola, la qual constava al seu nom com a representant anterior de l’empresa Pompes
Fúnebres SL i ara ha de constar a nom de l’empresa Pompes Fúnebres Baix Urgell SL, pel fet que
aquell senyor ha causat baixa a l’esmentada empresa, i

Tenint en compte l’informe jurídic de data 2-3-12 emès al respecte i el contingut de la legislació
aplicable,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’autorització per a la prestació dels
serveis funeraris al TM del Palau d’Anglesola, concedida per acord de la Junta de govern de data
29-6-2001, a nom del Sr. Francesc Xavier Altisent i Juanpere, com a representant de l’empresa
Pompes Fúnebres Baix Urgell SL i que en endavant ha de ser a nom d’aquella empresa, Pompes
Fúnebres Baix Urgell SL .
Segon.- La nova titular de l’esmentada llicència queda sotmesa als mateixos drets i obligacions
que el titular inicial i s’hauran de complir el règim de controls a que s’ha de sotmetre l’activitat
relacionada.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció per la qual cosa se sotmet a votació la proposta presentada que queda
aprovada per unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta que presenta la
Sra. Alcaldessa, en aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 49.722,53 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 24-02-2012, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 22-06-2011, 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 08-03-12, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 49.722,53 €, 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.- MODIFICACIÓ PADRÓ SERVEI AIGUA POTABLE A DOMICILI - EXERCICIS 2010 I
2011.- En aquest punt es dóna lectura a la següent proposta que presenta la Sra. Alcaldessa, la qual,
copiada, és la següent:
“Ateses les modificacions efectuades al Padró i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa pel
servei d’aigua potable a domicili, corresponents als exercicis 2010 i 2011, en concepte de baixes, i
Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró i llistes cobratòries corresponents a la Taxa pel
servei d’aigua potable a domicili, corresponents als exercici 2010 i 2011, en concepte de baixes,
que són les següents:
ANY 2010
Servei d’aigua --------------------------------------------46,88 €
Cànon
------------------------------------------ 388,91 €
IVA
-------------------------------------------- 3,75 €
TOTAL BAIXES -------------------------------------- 439,54 €

ANY 2011
------------144,86 €
------------997,94 €
------------- 11,59 €
--------- 1.154,39 €

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los
que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. 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 cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada
per unanimitat.
6.- PADRÓ SERVEI RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES-1R.SEMESTRE 2012.- A continuació
la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries del 1r.
semestre del 2012, 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 corresponent al servei de recollida d’escombraries del 1r. semestre del
2012, que importa la quantitat de 54.984,00 €
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 municipal a
efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi hagin, aquest acord esdevindrà definitiu.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada que queda aprovada
per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ENJARDINAMENT ENTORN MAGATZEM
MUNICIPAL I ERMITA DE SANT ROC”.- Acte seguit es dona lectura a la proposta que, copiada,
és la següent:
“Atès que s’ha procedit a l’arranjament de la zona compresa entre el magatzem municipal i
l’ermita Sant Roc, i
Atès que aquest Ajuntament creu convenient acabar d’adequar aquella zona per tal de convertir-la
en un espai lúdic, i
Atesa la proposta presentada per l’empresa que presta els serveis de jardineria a l’Ajuntament pel
que fa referència a la plantació d’arbres i el muntatge del reg automatitzat a la zona esmentada, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant 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 mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia, a l’empresa
Jardineria Bonboix SL el contracte titulat “Enjardinament entorn magatzem municipal i ermita de
Sant Roc”, d’acord amb la seva proposta presentada, i que importa la quantitat de 2.740,00 € (IVA
exclòs).
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost vigent.
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.”
Es procedeix a l’obertura del debat sense que hi hagi intervencions i, acte seguit, se sotmet a votació la
proposta presentada que 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 catorze hores i deu
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.

