
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia cinc de juny 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 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 22-5-2015, 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. 39/15.-   Carme Huguet Verdes: Llicència urbanística per tancar l’obertura d’una porta 

d’accés de vehicles amb paret de fàbrica en la zona de la façana de l’immoble ubicat al C. Urgell, 

núm. 22.  

- Núm. 41/15.- Jaume Serret Jornet: Llicència urbanística per la instal·lació de plaques de panell 

sandwich al terrat, per evitar filtracions d’aigua i refer la coberta amb pendent, i repassar la canal 

de l’immoble ubicat al C. Cervantes, 31. 

- Núm. 42/15.- Residencial Murillo SA: Llicència urbanística per l’adequació i reforma interior, 

consistents en reparacions en portes, cuines, banys, segellats de fissures en envans, pintures i 

neteja  de 6 habitatges existents, ubicats a l’Av. Mon. Josep Pont i Gol, núm. 17 i C. Sant Jordi, 

núms. 11,13,15,19 i 21.  

- Núm. 43/15.- Marc Sanfeliu Sangrà: Llicència urbanística per la modificació de l’alçada de la 

construcció segons l’annex del projecte de construcció d’una explotació porcina, ubicada al 

polígon 8 parcel·la 1, el qual projecte va ser aprovat en la llicència urbanística núm. 6/14. 

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.- LLICÈNCIA ACTIVITAT INNÒCUA.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que segueix i 

que, copiada, diu: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Sebastià Buñales Giménez demanant llicència municipal en 

relació a una activitat equina, i 



Atès el que disposa la Llei 20/2009, del 14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de la promoció de l’activitat 

econòmica, i  

Tenint en compte l’informe favorable, emès en data 4-6-2015,  per la Sra. M. Carme Torres i 

Rulló, enginyera tècnica agrícola del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el que considera 

l’activitat com innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades en la 

normativa abans esmentada i tenint en compte també les condicions que relaciona en l’informe, 

És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Concedir al Sr. Sebastià Buñales Giménez llicència municipal pel desenvolupament de 

l’activitat innòcua consistent en tinença de 4 cavalls destinats a l’oci del propi interessat, a la 

parcel·la 74 del polígon 2 del terme municipal del Palau d’Anglesola, amb les condicions que es 

disposen en l’informe tècnic el qual serà notificat a l’interessat.  

Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la tramitació de l’expedient 

d’autorització d’activitat innòcua. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. 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 28.774,03 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-05-2015, 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 04-06-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 28.774,0  3 €, 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. 

 

5.- MODIFICACIONS PADRÓ IVTM - EXERCICI 2015.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa 

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

 

“Ateses les modificacions efectuades al Padró de l’IVTM corresponent a l’exercici 2015, 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 de l’IVTM corresponent a l’exercici 2015, en 

concepte de baixes, per un import de 1.175,18 €.                          

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 intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 



 

6.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’IVTM – EXERCICI 2015.- Es procedeix a continuació a 

donar lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual diu el següent: 

 

“Acabat el període de cobrament del Padró de l’IVTM 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 l’IVTM 

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 cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI DE SOCORRISME 2015.- En aquest punt es 

procedeix a donar lectura a la proposta següent, que diu: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant un contracte menor del servei 

de socorrisme per a la temporada estiuenca 2015, i  

Tenint en compte l’oferta presentada per part del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell per tal de dur a terme l’esmentat servei, 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 i adjudicar al Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el 

contracte de serveis titulat “Contractació servei socorrisme 2015”, d’acord amb el pressupost 

presentat, mitjançant contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 

El  preu del contracte serà com a màxim de 7.676,03€, més l’IVA corresponent que importa 

1.611,97€. Si per inclemències meteorològiques cal escurçar el període de temps del servei es 

rebaixarà l’import proporcionalment. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- Notificar el present acord a l’ens adjudicatari. 

Quart.- 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.” 

 

S’anuncia l’obertura del debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI MANTENIMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS – ESTIU 2015.- Tot seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és 

la següent: 

“Atès que cal contractar, amb caràcter  d’urgència, el servei del manteniment del complex de les 

piscines municipals per a la temporada estiuenca de l’any 2015, i 

Atès que s’han presentat  diverses sol·licituds per tal de gestionar el manteniment del complex de 

les piscines municipals per aquest any 2015, i  

Ateses les converses mantingudes amb les diferents persones que s’han interessat en dur a terme 

l’esmentat servei, 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 el servei de manteniment del complex de les piscines municipals 

per la temporada estiuenca de l’any 2015, a la Sra. Rosalia Mir i Vall, amb efectes des del dia 20-

6-15. 

Segon.- Aprovar el Plec de condicions que ha de regir aquest servei, el qual s’adjunta al seu 

expedient. 

Tercer.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost vigent. 

Quart.- Requerir la interessada per tal que comparegui a l’Ajuntament per a signar el corresponent 

contracte i dipositi, abans, la fiança corresponent que importa la quantitat de 500 euros. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

9.- ARRANJAMENT DE CAMINS.- A continuació es procedeix a la lectura de la proposta que diu 

el següent: 

  

“Atès que s’ha de procedir a l’arranjament anual dels camins del terme municipal del nostre 

municipi, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor 

d’obres, i 

De conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Mases SL l’obra titulada “Arranjament dels camins 

del terme municipal del Palau d’Anglesola”, mitjançant un contracte menor d’obra, per raó de la 

quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 8.125,00 euros, més 1.706,25 euros, corresponents al 

21% d’IVA. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida corresponent del 

pressupost de despeses vigent.  

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. 

 

10.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 I ÚNICA I ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA 

TITULADA “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE 

LA PL. MAJOR I ORDENACIÓ DE LA SEVA CIRCULACIÓ, FASE I”.- En aquest punt es 

procedeix a donar lectura a la proposta següent, que diu: 

 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única, presentada per l’empresa Garrofé SAU, en relació a 

l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució de millora del sanejament de la Pl. Major 

i ordenació de la seva circulació, fase I”  inclosa al PUOSC, anualitat 2011, i 

Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius de l’esmentada 

obra, 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 “Projecte bàsic i d’execució de 

millora del sanejament de la Pl. Major i ordenació de la seva circulació, fase I”, emesa pels 

directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi Capell, d’un import de 98.588’65€. 

Segon.-  Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra. 

Tercer.- Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, al Departament del PUOSC per 

l’abonament de la subvenció corresponent tal i com disposen les bases del Pla esmentat. 



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 

 

11.- ENCÀRREC REDACCIÓ PROJECTE OBRA “MILLORA I ADEQUACIÓ 

D’ACCESSIBILITAT DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE L’AV. SANT ROC, 24”.- En aquest punt 

la Sra. Alcaldessa, dóna compte de la proposta que presenta i que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que la Diputació de Lleida ha aprovat la inclusió al Programa d’Inversions Locals per 

l’anualitat 2015,  del canvi d’obra sol·licitat per aquest Ajuntament mitjançant acord de la Junta de 

govern de data 6 de març de 2015, de la titulada “Millora i adequació de l’accessibilitat de l’edifici 

municipal de l’Av. de Sant Roc, 24”, i  

Tenint en compte que aquesta obra s’ha d’adjudicar en el termini màxim d’un any a comptar de 

l’endemà de la publicació de l’aprovació del programa de l’anualitat 2015, per la qual cosa 

procedeix iniciar els tràmits per dur a terme l’actuació esmentada dins d’aquell termini,  

És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Encarregar als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció del 

projecte per l’obra titulada “Millora i adequació de l’accessibilitat de l’edifici municipal de l’Av. 

de Sant Roc, 24”.  

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu 

coneixement i efectes. 

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

 

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

unanimitat. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa informa els assistents de la 

notificació rebuda de la Diputació de Lleida en la que es comunica la concessió a l’ajuntament del 

Palau, d’una subvenció de 80.000 euros amb destinació a les obres d’ampliació del Cementiri 

municipal. Els regidors en queden assabentats. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i vint-i-

cinc minuts. 

 


