A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-vuit d’octubre 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: 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 assisteixen
també els regidors, Joan Salvia Fontanet i 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 14-10-2011, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació i no haventn’hi cap, es procedeix a la votació de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, quedant aprovada per
unanimitat.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que es
presenta en aquest punt, la qual, copiada, diu el 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. 60/11.- Jaume Timoneda i Nabau: Llicència urbanística per revocar la paret de la terrassa i
revestiment amb plaques de cartró-guix de la paret de l’escala, de l’edifici ubicat al C. Sant Antoni,
núm. 5.
- Núm. 62/11.- Josep Domenjó i Llobera: Llicència urbanística per a reforç d’estructura de la
coberta existent a l’edifici del C. Sant Salvador, núm. 6.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels informes
emesos, així com notificació dels recursos corresponents.
Tercer.- Comunicar als interessats l’import de l’ICO pertinent i la seva forma de liquidació.
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
La Sra. Alcaldessa declara obert el debat i no hi ha intervencions. Sotmesa a votació l’anterior
proposta queda aprovada per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en
aquest punt i que, copiada, és la següent:
“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament, segons relació emesa de les
factures i obligacions de pagament que importa 8.895,27 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 14-10-2011, 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 27-10-11, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 8.895,27 €, 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 pel qual se sotmet a votació la proposta, que queda aprovada per unanimitat.
4.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE - 2N. TRIMESTRE 2011.- Tot seguit es dóna compte de la
proposta següent que, copiada, diu:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes, baixes i
modificacions, realitzades durant el segon trimestre de l’any 2011, les quals han provocat la
modificació del padró inicial emès i aprovat, corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) de l’exercici 2011, i
Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia de la
modificació esmentada,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions del padró i llistes cobratòries corresponents a l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE), corresponents a les altes, baixes i modificacions realitzades
durant el segon trimestre de l’exercici 2011, les quals importen una quantitat de:
Altes-----------------------------------------------314,47
Quota municipal: 249,63
Quota provincial: 64,84
Baixes------------------------------------------------0,00
Modificacions------------------------------------- 0,00
TOTAL ------------------------------------------314,47
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.”
No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per
unanimitat.
5.-RATIFICACIÓ APLICACIÓ PLATAFORMA SERVEIS CONTRACTACIÓ PÚBLICA.- A
continuació, la Sra. Alcaldessa, presenta la proposta que diu el següent:
“Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de l’alcaldia de data 21-10-2011, que
diu el següent:
“Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i
concretament l’art. 42 LCSP, en el sentit d’assegurar la transparència i l’accés públic a la
informació relativa a l’activitat contractual mitjançant Internet, i concretament al perfil del
contractant municipal, i
Atès que aquest servei fins ara el venia desenvolupament l’empresa Semic Internet, amb la qual
es va signar un contracte de manteniment del Perfil del contractant de la pàgina web municipal,
i
D’acord amb el que preveu a l’Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s’aprova
l’aplicació de la Plataforma del Serveis de Contractació pública, amb l’objectiu d’oferir un punt
de referència únic i complet a les persones licitadores i contractistes de l’Administració de la
Generalitat i als gestors públics de la contractació, i
Atès que la Generalitat de Catalunya ofereix aquest servei de manera gratuïta, és pel qual
RESOLC:
Primer.- Aprovar la presentació de la sol·licitud d’incorporació a la plataforma de serveis de
contractació pública que s’ofereix a través de l’AOC.

Segon.- Donar per finalitzat el contracte de manteniment del Perfil del Contractant amb
l’empresa Semic Internet, a partir de l’1 de gener de 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió que la Junta de Govern celebri.”
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha cap intervencions al debat, pel qual se sotmet a votació l’anterior proposta, que queda
aprovada per unanimitat.
6.- ADHESIÓ PROGRAMA SUMA’T.- En aquest punt es dóna lectura a la proposta que, copiada,
és la següent:
“Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha informat del desenvolupament del Programa
SUMA’T, consistent en proporcionar la formació així com la inserció en el món laboral de joves
entre 18 i 25 anys que no han acabat els estudis obligatoris, i
Atès que aquest Ajuntament està interessat en adherir-se a l’esmentat programa, és pel qual
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola al programa SUMA’T.
Segon.- Autoritzar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per tal que realitzi tots els tràmits
oportuns.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu coneixement i
efectes.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa, acte seguit, se sotmet la proposta a
votació, quedant aprovada per unanimitat.
7.- CONVENI COL·LABORACIÓ SERVEI CONTROL AIGUA.- A continuació la Sra.
Alcaldessa presenta la proposta que diu el següent:
“Atès que la Diputació Provincial de Lleida ha ofert la possibilitat d’establir un conveni de
col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament del Palau d’Anglesola per a la prestació del servei
de control de la qualitat de l’aigua destinada a consum humà, i
Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari el fet d’adherir-se a aquell servei, i
Tenint en compte el que disposa l’art. 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament del Palau
d’Anglesola per a la prestació del servei de control de la qualitat de l’aigua destinada a consum
humà, a partir del dia 1 de gener de 2012.
Segon.- Facultar la Sra. alcaldessa per a signar els documents necessaris per dur a terme aquest
conveni.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui convenient.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i 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.
NOTA de secretaria-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 ls
termes que en resultin de la seva aprovació.

