
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vuit de maig 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 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 assisteix també el regidor Joan Salvia i Fontanet. 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 24-4-2015, 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. 29/15.-  Josep Miquel Serrano Torres: Llicència urbanística per realitzar  un paviment a la 

zona del jardí de l’habitatge ubicat a la Pl. Generalitat, núm. 23.  

- Núm. 30/15.-  Endesa Distribución Elèctrica SLU: Llicència urbanística per  obrir una rasa per al 

pas d’una línia elèctrica per a nova escomesa elèctrica a l’Av. Miquel Martí i Pol núms. 33 i 35.   

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 24.335,88 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 24-04-2015, 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 07-05-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 24.335,88 €, 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.- ADHESIÓ AL II PLA D’IGUALTAT ‘OPORTUNITATS PER A DONES I HOMES DE 

LA COMARCA DEL PLA D’URGELL”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura 

a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell va aprovar el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats per a 

dones i homes de la Comarca del Pla d’Urgell 2011-2014, prorrogat fins al 2019,  i 

Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola organitza activitats que es poden integrar dintre dels 

objectius i accions establertes  en el Pla esmentat,  i 

Vista la Resolució BSF/728/2015, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases per a la concessió 

de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació 

i el desenvolupament de polítiques de dones, i 

Atesa la Resolució BSF/756/2015, de 14 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions pluriennals als ens locals per finançar les despeses derivades de 

l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici 2015, i 

Vist que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola vol sol·licitar una subvenció a l’Institut Català de les 

Dones per a l’organització d’activitats dins del marc de la implementació, i el desenvolupament de 

polítiques tranversals de dones al municipi del Palau d’Anglesola i, que d’acord amb la normativa 

reguladora de les subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la 

implementació o el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones, indicada 

anteriorment, és necessari que l’ens local estigui adherit a un pla comarcal i s’adjunti amb la 

sol·licitud l’acord d’adhesió de l’òrgan competent amb el projecte que es proposa subvencionar, és 

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

 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola al II Pla d’Igualtat 

d’Oportunitats per a dones i homes a la Comarca del Pla d’Urgell 2011-2014, prorrogat fins al 

2019. 

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu coneixement i 

efectes. 

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. 

 

5.- 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. 

 


