A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint de novembre 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 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.
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 6-11-2015, 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. 87/15.- Francesc Tribó Dalmau: Llicència urbanística per a la construcció d’un femer a la
parcel·la 81 del polígon 5 del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 88/15.- Endesa Distribución Elèctrica SLU: Llicència urbanística per obrir una cata per a
la redistribució de les línies subterrànies de 25KV, al carrer Creueta i l’Av. Pau Casals.
- Núm. 90/15.- Teresa Piñol Corbella: Llicència urbanística per substituir la banyera per un plat de
dutxa al bany existent en l’immoble ubicat al C. Mollerussa, núm. 39.
- Núm. 91/15.- Joan Verdés Mora: Llicència urbanística per realitzar un nou paviment de rajoles
en el terrat i l’arranjament del revestiment de parets amb morter de ciment en la zona de sota el
terrat, en planta baixa en l’immoble ubicat al C. Sant Salvador, núm. 13.
- Núm. 92/15.- Toni Domènech Argelich: Llicència urbanística per reparar les rajoles del
paviment malmès de la terrassa i formació d’una paret per a separació de veïns, en l’immoble
ubicat al C. Dr. Fleming, núm. 45.
- Núm. 93/15.- Lluís Palau Garcia: Llicència urbanística per a l’acondicionament de les xemeneies
de l’immoble ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 50.
- Núm. 94/15.- Gas Natural Distribución SDG: Llicència urbanística per obrir una rasa per a la
instal·lació d’una canonada de gas per al subministrament de nou client al C. Mollerussa, núm. 55.
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 24.169,60 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 06-11-2015, 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 19-11-15, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 24.169,60 €, 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.- ALTES I BAIXES PADRÓ IVTM – PRORRATEIG 3R. TRIMESTRE 2015.- Es dóna
lectura, tot seguit, a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i que, copiada, és la següent:
“Ateses les modificacions notificades durant el 3r. Trimestre de 2015, i que afecten al Padró de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2015, 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’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
corresponents a l’exercici 2015, i que són les següents:
ALTES ----------------------- 0,00 €
BAIXES -------------------- 234,52 €
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informantlos 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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES – EXERCICI 2015.- A
continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que. copiada, diu
el següent:
“Acabat el període de cobrament del Padró de la recollida d’escombraries de l’exercici 2015, que
inclou el primer i el segon termini, 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
recollida d’escombraries 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.”
La Sra. Alcaldessa declara obert e debat i no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i
queda aprovada per unanimitat.

6.- PROJECTE “AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL”.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa
procedeix a la lectura de la proposta que presenta en aquest punt i que és la següent:
“Atès el projecte bàsic i execució de l’obra titulada “Ampliació del cementiri municipal”, redactat
pel SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, és pel qual
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Ampliació cementiri municipal”, amb un
pressupost per contracte de 217.357,70 €, més 45.645,12 €, corresponents a l’IVA.
Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de
trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal, termini durant el qual
els interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es
tinguin per convenients.
Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervenció al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per
unanimitat.
8.- 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 quinze
minuts.

