A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-tres 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
9-2-2018, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que
presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual, 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. 10/18.- Patet Forn Pastisseria SL: Llicència urbanística per a l’adequació de naus consistent
en obertures en zona de mitgeres i nova distribució i adequació interior, així com les corresponents
instal·lacions, per a dedicació a l’elaboració de pizzes, al C. Negrals, naus 14 i 15.
- Núm. 13/18.- Aidouni Ghizlane: Llicència urbanística per a la substitució de sis finestres, sense
modificació d’obertures, així com el canvi d’ubicació d’interruptors i quadre general elèctric de
l’edifici ubicat a la Pl. Major, 11 baix, dreta.
- Núm. 14/18.- Anna Alsina Armengol: Llicència urbanística per reformes en l’habitatge consistents
en tapar esquerdes de la zona de l’habitació i menjador així com instal·lació de canal de la coberta, en
l’habitatge ubicat a la Pl. Generalitat, núm. 19.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions 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 36.203,94 € presentades en aquest Ajuntament des de
la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 09-02-2018, 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 23-02-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 36.203,94 €, 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.
4.- CANVI DE NOM ACTIVITAT.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix donar lectura a la
proposta que presenta en aquest punt la qual, copiada, diu el següent:
“Atesa la instància presentada en data 22-05-2017 per la Sra. Pilar Viladegut Cau en sol·licitud de
canvi de nom de l’activitat de Pyramid a favor de Noemí Mezcua Viladegut, i
Atès que aquesta activitat es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2015, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, dintre del CCAE 563 “Establiments de begudes”, inclosa en
l’Annex I i sotmesa al règim de declaració responsable, i
Tenint en compte els informes tècnics i jurídics emesos 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 nom de la llicència d’activitat inclosa en l’Annex I de la Llei 16/2015
per a l’exercici de l’activitat de bar amb la raó social Bar Pyramid, ubicat al carrer Francesc Boldú, 7,
del Palau d’Anglesola, actualment a nom de Pilar Viladegut Cau i que en endavant ha de ser a nom
de Noemí Mezcua Viladegut, amb les condicions que es disposen en l’informe tècnic el qual serà
notificat a la interessada.
Segon .- La nova titular de la llicència queda sotmesa als mateixos drets i obligacions que els titulars
inicials
Tercer.- Notificar aquest acord a les interessades amb els recursos corresponents.
Quart.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents al canvi de nom d’aquesta activitat i
notificar-la a la interessada.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per
unanimitat.
5.- SEGON EXPEDIENT BONIFICACIONS I EXEMPCIONS PADRÓ IVTM – EXERCICI
2018.- Tot seguit es dóna lectura de la proposta que diu:

“Ateses les peticions presentades per a la concessió d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de
vehicles de tracció mecànica, per l’any 2018, la relació de les quals consta a l’expedient, i
Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, d’acord amb el contingut de l’art. 4 de
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les sol·licituds presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en
l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de l’esmentat impost corresponent a
l’any 2018 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents.
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.
6.- SEGON EXPEDIENT EXEMPCIONS TAXA ESCOMBRARIES – EXERCICI 2018.- A
continuació es llegeix la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt, la qual diu el següent:
“Ateses les instàncies presentades per tal de sol·licitar la no subjecció a la taxa de recollida
d’escombraries per a l’any 2018, pel fet que tenen contractat un gestor autoritzat, i
Atès que l’Ordenança reguladora de la Taxa per a la recollida d’escombraries, en el seu article 2n
punt 5è, disposa que no estan subjectes al pagament total o parcial de la taxa els titulars de les
activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi total o parcialment mitjançant
un gestor autoritzat.
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la no subjecció a la Taxa per a la recollida d’escombraries per a l’exercici 2018,
de les empreses sol·licitants i que compleixen els requisits, que consten a l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen 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.”
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.
7.- ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT.- Es procedeix en aquest punt a donar 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 13 de febrer 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 individual per la persona amb disminució que ho ha
sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 3 de l’any 2018.
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada
per unanimitat.
8.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- En aquest punt es dóna compte de la proposta de la Sra. Alcaldessa
que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 20-02-18, per la Sra. Mercè Teixidó Lleida, en sol·licitud de
canvi de nom dels nínxols núms. 1 i 2 de la fila 222, que consten a nom d’Hs. Eusebi Santaulària
Camps , a favor de la seva filla Anna Santaulària Teixidó el núm. 1 i el núm. 2 a favor de la seva filla
Mercè Santaulària Teixidó, 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 núms. 1 i 2 de la fila 222 que consten a nom d’Hs.
Eusebi Santaulària Camps i en endavant a nom de la Sra. Anna Santaulària Teixidó el núm. 1 i el
núm. 2 a favor de la Sra. Mercè Santaulària Teixidó, i
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta presenta quedant aprovada per
unanimitat.
9.- PADRÓ SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – EXERCICI 2018.- La Sra.
Alcaldessa dóna compte, en aquest punt, de la proposta que presenta i que, copiada, diu el següent:
“Atès que s’ha confeccionat el Padró corresponent al servei de recollida d’escombraries de l’exercici
2018,
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 de l’exercici 2018, que
importa la quantitat de 105.892,00€.
Segon.- L’esmentat padró es liquidarà en dos terminis.
Tercer.- Exposar al públic durant un mes, l’esmentat Padró així com els seus períodes de liquidació,
amb publicació al Butlletí Oficial de la província i tauler d’anuncis municipal, termini durant el qual
es podran presentar al·legacions. Cas que no n’hi hagin, aquest acord esdevindrà definitiu.
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.

10.- CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ FESTA DE LES CASSOLES - 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 serveis necessaris per a la celebració de
la “Festa de les cassoles 2018”, el dia 4 de març, 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 SL l’actuació que seguidament s’indica:
“Festa de les Cassoles 2018”: TRIO JALAYSA.............600,00€, més l’IVA corresponent.
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.
11.-ACTA PREUS CONTRADICTORIS OBRA “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI, FASE-I I
FASE-IIA.- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que presenta i que,
copiada, és la següent:
“Atesa la documentació presentada en data 16 de febrer de 2018 relativa a l’acta de preus
contradictoris del projecte titulat “Ampliació cementiri municipal, separata Fase I i Fase II-A”, en la
qual hi consta la conformitat del director facultatiu, Sr. Jordi Capell Mateus, juntament amb el
representant de l’empresa adjudicatària, Sr. Pere Garrofé Cires i de la Sra. Alcaldessa, Sra.
Montserrat Meseguer Muñoz, i
Vist l’informe emès per la interventora de la Corporació en data 19 de febrer de 2018, pel qual es
constata que no existeix modificació quantitativa en el projecte d’obra esmentat, és pel qual proposo
a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris relativa al projecte titulat “Ampliació cementiri
municipal, separata Fase I i Fase II-A”, degudament conformada per l’empresa adjudicatària, pel
director facultatiu de l’obra, així com per l’alcaldessa de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola.
Segon.- Donar compte d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Garrofé SAU i al tècnic facultatiu de
l’obra, per al seu coneixement i efectes pertinents.
Tercer.- Exposar el present acord al tauler d’anuncis de la Corporació amb l’objecte de donar
coneixement públic.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida pel cobrament de la subvenció concedida
per aquesta obra.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació i queda
aprovada per unanimitat.

12.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que
diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per l’empresa Garrofé SAU en relació a
l’execució de l’obra titulada “Ampliació cementiri municipal, separata Fase I i Fase II-A”, és pel qual
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra titulada “Ampliació cementiri municipal,
separata Fase I i Fase II-A”, emesa pel director facultatiu, Sr. Jordi Capell d’un import de
150.282,59€.
Segon.- Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, a la Diputació de Lleida per
l’abonament de la subvenció corresponent.
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.
13.- APROVACIÓ PROJECTE “CONDICIONAMENT CAMÍ DE TÀRREGA”.- En aquest punt
es dóna lectura a la proposta que es presenta la qual diu el següent:
“Atès el projecte d’obra titulat “Pavimentació camí de Tàrrega”, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost d'execució per contracte de 25.758,36 euros,
IVA exclòs, i
Atès que el projecte esmentat conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació
amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la
normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i
l'explotació posterior de l'obra, i
Atès el contingut de la providència de l’alcaldia de data 20-2-18, en la què es valora que concorren
raons d’interès públic per a la tramitació d’urgència, en el sentit que la corporació municipal creu
necessari executar l’obra abans que s’iniciï la temporada de màxima activitat agrícola d’enguany, i
Atès el que disposa l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques, i,
Atès 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.- Aprovar inicialment el Projecte d’obra titulat “Pavimentació camí de Tàrrega”, redactat
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost d'execució per
contracte 25.758,36 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- Aprovar la tramitació per urgència d'acord amb l'article 33 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, del procediment per a
l'aprovació del projecte d’obra ordinària titulat “Pavimentació del camí de Tàrrega”, la tramitació del
qual amb caràcter d'urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la
meitat.
Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de quinze dies comptadors
des de l’endemà de la darrera publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la

Província, en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i en la pagina web municipal, a l' objecte de
que qualsevol interessat pugui examinar-lo i efectuar, si s'escau, al·legacions.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet acte seguit la proposta
presentada a votació i queda aprovada per unanimitat.
14.- APROVACIÓ PROJECTE “CONDICIONAMENT CAMÍ DE MOLINET”.- A continuació es
dóna lectura a la proposta que la Sra. Alcaldessa presenta, la qual diu el següent:
“Atès el projecte d’obra titulat “Pavimentació camí del Molinet”, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost d'execució per contracte de 48.140,65 euros,
IVA exclòs, i
Atès que el projecte esmentat conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació
amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la
normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i
l'explotació posterior de l'obra, i
Atès el contingut de la providència de l’alcaldia de data 20-2-18, en la què es valora que concorren
raons d’interès públic per a la tramitació d’urgència, en el sentit que la corporació municipal creu
necessari executar l’obra abans que s’iniciï la temporada de màxima activitat agrícola d’enguany, i
Atès el que disposa l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques, i,
Atès 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.- Aprovar inicialment el Projecte d’obra titulat “Pavimentació camí del Molinet”, redactat
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost d'execució per
contracte 48.140,65 euros, més l’IVA corresponent.
Segon.- Aprovar la tramitació per urgència d'acord amb l'article 33 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, del procediment per a
l'aprovació del projecte d’obra ordinària titulat “Pavimentació del camí del Molinet”, la tramitació
del qual amb caràcter d'urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment
a la meitat.
Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel termini de quinze dies comptadors
des de l’endemà de la darrera publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial i en la pagina web municipal, a l' objecte de
que qualsevol interessat pugui examinar-lo i efectuar, si s'escau, al·legacions.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació i queda
aprovada per unanimitat.
15.- 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.

