A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-cinc de març de l’any dos
mil onze, 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: Francesc Revuelta i Hernando i Ramon Farnell i Barqué. Actua de 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 11-03-2011, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació o rectificació
a fer, i no havent-n’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior,
quedant aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la següent proposta que,
copiada, diu:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 23.426,92 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 11-03-2011, i
Atesa la resolució de l’alcaldia de data 15-10-2009, 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 21-03-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 23.426,92 €, 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 cap intervenció al debat pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
3.-LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INÒCUA I D’OBERTURA I 1ª UTILITACIÓ.- Acte seguit es
procedeix a donar lectura a la proposta que es presenta, la qual copiada diu el següent:
“Atesa la documentació presentada per la Sra. Irene Barón Tomàs, sol·licitant llicència municipal
d’activitat referent a una botiga de sabons, situada al carrer Urgell, 33, del Palau d’Anglesola, i
Atès que l’activitat de botiga, no es troba inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i
control ambiental de les activitats, i per tant, es pot tramitar com a innòcua, i
Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, atesos
els informes dels tècnics municipals emesos en data 8-2-11 i 21-3-11, informes favorables a
l’atorgament de la llicència i inici de l’activitat projectada,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir llicència pel desenvolupament de l’activitat innòcua corresponent a una botiga
de sabons, situada al carrer Urgell, 33, del Palau d’Anglesola.
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al carrer Urgell, 33, pel
desenvolupament de l’activitat esmentada.
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
de l’activitat esmentada i notificar-la a la interessada.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”

S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta la qual queda aprovada
per unanimitat.
4.- PADRÓ EXACCIONS MUNICIPAL-2011.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la
següent proposta:
“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les Exaccions
municipals per a l’exercici 2011, 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 2011 següents:
- Cementiri.............................................. 3.843,19 €
- Clavegueram....................................... 20.957,41 €
- Guals permanents..................................1.640,73 €
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 cap intervenció. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
5.- EXPEDIENT PER L’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIA D’AUTO-TAXI.- En aquest punt la
Sra. Alcaldessa procedeix a llegir la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès l’acord adoptat per la Comissió Territorial de Lleida del Consell Català del Taxi, en sessió
de data 17 de novembre de 2010, per la que s’acordà informar favorablement la sol·licitud
realitzada per l’Ajuntament del Palau d’Anglesola per a la creació d’una primera llicència de fins a
set places, condicionada a un vehicle adaptat a persones amb discapacitats físiques.
I, un cop redactat el Plec de Clàusules Administratives que ha de regir el procediment per a
l’adjudicació de la llicència d’auto-taxi al Palau d’Anglesola, mitjançant procediment obert amb
diversos criteris d’adjudicació, i tramitació ordinària, d’acord amb el que estableixen els articles
93, 94, 141 a 146 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
l’Ordenança Fiscal núm. 32 reguladora de la taxa del servei d’auto-taxi , la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, del Taxi de Catalunya, així com la resta de normativa concordant i complementària que es
dicti pel seu desenvolupament.
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’inici de l'expedient per a l’adjudicació, en règim de concurrència, de la
llicència d’auto-taxi per al servei de transport urbà al Palau d’Anglesola, mitjançant procediment
obert amb diversos criteris d'adjudicació, convocant-ne la seva licitació.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que regiran la licitació per a l’adjudicació de
la llicència municipal d’auto-taxi al Palau d’Anglesola.
Tercer.- Publicar en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el BOP de Lleida i en el perfil de
contractant de la pàgina web municipal l'anunci de convocatòria de licitació, així com, el Plec de
Clàusules Administratives, perquè durant el termini de vint dies hàbils, els interessats puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents. Aquest termini començarà a comptar des de
l’endemà de l’última data de publicació de l’anunci al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP
de Lleida o al Perfil del Contractant.
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi el
corresponent contracte i demés documentació relativa al present expedient de contractació.
No obstant la Junta de govern acordarà el que cregui més convenient.”

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta que queda
aprovada per unanimitat.
6.- 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 vint
minuts.
NOTA de secretària-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.

