A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts del dia deu d’octubre de
l’any dos mil catorze, 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 J 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 26-9-2014, 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 les propostes que presenta la Sra.
Alcaldessa i que, copiades, són les següents:
a) “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. 75/14.- Sebastià Claveria Vilalta: Llicència urbanística per a la construcció d’un cobert al
patí de l’habitatge ubicat al C. Carme, núm. 7.
- Núm. 80/14.- Joan Bernaus Sobrevals: Llicència urbanística per realitzar un revestiment amb
morter en la paret interior de la zona del patí de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 63.
- Núm. 81/14.- Timotea Tribó Farré: Llicència urbanística per a l’arranjament de part de la tanca
existent de l’immoble ubicat al C. La Bassa, núm. 20.
- Núm. 82/14.- Gas Natural Distribución SDG SA: Llicència urbanística per realitzar una rasa per a
la connexió de cinc nous subministraments l’Av. Miquel Martí i Pol núms. 35-43.
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.”
b) “Atès l’expedient núm. 51/14 instat pel Sr. Ramon Tribó Crespo, en sol·licitud de llicència
urbanística en sòl no urbanitzable, per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells d’engreix
amb noves construccions, al polígon 6 parcel·la 27, del terme municipal del Palau d’Anglesola, i
Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del
projecte i expedient instat,
Tenint en compte el que disposen fonamentalment els articles 49 i 50 del DL 1/2010, de 3 d’agost,
Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer i els articles 61 i
62 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat pel Sr. Ramon Tribó Crespo, en
sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a l’ampliació d’una activitat
ramadera de vedells d’engreix amb noves construccions, al polígon 6 parcel·la 27, del terme
municipal del Palau d’Anglesola, condicionat a les consideracions establertes en els informes
esmestats.
Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
per tal que s’emeti l’informe previ, d’acord amb allò que disposa l’art. 50.1 de la TRLUC.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.”
No hi ha cap intervenció pel qual se sotmeten a votació les propostes presentades, i queden aprovades
per unanimitat.
3.-LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INÒCUA.- A continuació es dóna lectura a la següent proposta
que, copiada, diu:
“Atesa la sol·licitud de llicència municipal, presentada per la Sra. Irene Barón Tomàs, referent a un
establiment de venda de productes artesans de proximitat, situat al C/Urgell, núm. 33 del Palau
d’Anglesola, i
Atès que l’activitat, no es troba inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/2011 de promoció de
l’activitat econòmica, i que, per tant, es pot tramitar com a innòcua, i
Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents,
atès l’informe del tècnic municipal emès en data 2-10-2014, favorable 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 la “venda
de productes artesans de proximitat” en el local titulat “Km. 0 Boira” situat al C/Urgell, núm. 33
del Palau d’Anglesola, a nom de la Sra. Irene Barón Tomàs.
Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat al C/Urgell, núm. 33
pel desenvolupament de l’activitat esmentada, a nom de la Sra. Irene Barón Tomàs.
Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització
d’aquesta activitat i notificar-la a la interessada.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions i, tot seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que 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 67.838,26 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 26-09-2014, 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 09-10-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 67.838,26 €, 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.”

Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per
unanimitat.
5.- CANVI DE NOM DE NÍNXOLS.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 8-10-14, pel Sr. Ignasi Bota Roca, en sol·licitud de canvi
de nom del nínxol 4 de la fila 241, 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 del nínxol 4 de la fila 241, fins ara a nom del Sr. Ignasi Bota
Roca i en endavant a nom de la Sra. M. Isabel Moliner de Diego.
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
6.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA “PROJECTE ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ D’UN
EDIFICI MUNICIPAL”- A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la següent
proposta que, copiada, diu:
“Atesa la certificació d’obra núm. 1 presentada per l’empresa Domènech Serrallers, SL en relació
a l’execució de l’obra titulada “Projecte adequació i renovació d’un edifici municipal al Palau
d’Anglesola”, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Projecte adequació i renovació d’un edifici
municipal al Palau d’Anglesola”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi
Capell, d’un import de 33.429,93€.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats 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, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada que queda
aprovada per unanimitat.
7.- 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 vint
minuts.

