
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-cinc de maig de l’any dos 
mil dotze, 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, i Carles Esquerda i Serrano. 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. Excusen la seva assistència els regidors José M. Granados i Cabestany i Joan 
Salvia i Fontanet. 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  11-5-2012, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació 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.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta 
presentada en aquest punt, la qual, 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. 40/12.- Rosa M. Serradell Teixidó: Llicència urbanística per a la col·locació de revestiment 
de sòcol de pedra i arrebossat amb morter monocapa en tanca exterior existent de la zona del patí 
de l’habitatge ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 47. 
Núm. 41/12.- Certiplant SL: Llicència urbanística per sanejar el revestiment en mal estat i col·locar 
nou revestiment de morter en la façana de  l’habitatge ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 24. 
Núm. 42/12.- Gas Natural Distribución SDG SA: Llicència urbanística per a la realització d’una 
rasa d’aproximadament d’1m. de llargada per 1,00m. d’amplada i d’1,00 m. de profunditat per a la 
connexió d’un nou subministrament a l’Av. Mons. Josep Pont i Gol, núms. 41-43. 
Núm. 43/12.- Agustí Pastó Villorbina i Concepció Garcia Bach: Llicència urbanística per a 
l’obertura de tres finestres en coberta entre bigues i 89 m2. de nou paviment de rajola en l’espai de 
sota-coberta de l’habitatge ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 39. 
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’ICIO que correspongui i la seva forma de 
liquidació. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció i se sotmet a votació la proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat. 

 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta  que  presenta la 
Sra. Alcaldessa, 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 4.940,24 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 11-05-2012, 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 24-05-12, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 4.940,24 €, 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, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 
unanimitat. 
 
4.- MODIFICACIÓ PADRÓ IVTM - PRORRATEIG 1R. TRIMESTRE 2012.- Acte seguit es 
procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 
  

“Ateses les modificacions produïdes durant el 1r. trimestre de 2012, que afecten al Padró de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2012, 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 per altes i baixes del Padró de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, corresponents a l’exercici 2012, resultants de l’aplicació del prorrateig del 
primer trimestre,  i que són les següents: 
• ALTES ------------------ 1232,46 € 
• BAIXES ------------------ 731,48 € 
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 cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta que queda aprovada 
per unanimitat. 
 
5.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IVTM - EXERCICI 2012.- Acte seguit es dóna lectura a la 
proposta que segueix i que diu: 

 
“Acabat el període de cobrament del Padró de l’IVTM de l’exercici 2012, 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 2012.  
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.” 

 
Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 

 
6.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEIS SOCORRISME 2012” .- En aquest punt es dóna 
lectura a la següent proposta: 

 
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola assumeix les despeses ocasionades pel servei de 
socorrisme aquàtic, i 



Atesa la convocatòria de la Diputació de Lleida  per a la concessió d’ajuts als ens locals amb 
l’objecte de finançar la contractació de personal per al servei de salvament i socorrisme de les 
piscines municipals, anualitat 2012, i 
Atesa la necessitat d’aprovar la documentació que cal presentar a la Diputació per tal de sol·licitar 
aquesta subvenció, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la memòria redactada en relació al servei de socorrisme aquàtic 2012. local. 
Segon.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per tal de fer front a les despeses que 
ocasiona la contractació del servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals 2012. 
No obstant la Junta acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Al no haver-hi intervencions se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 
unanimitat. 
 
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI SOCORRISME 2012.- A continuació la Sra. 
Alcaldessa llegeix la proposta que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant un contracte menor del servei 
de socorrisme per a la temporada estiuenca 2012, i  
Tenint en compte el pressupost presentat per l’empresa Aquasos, serveis integrals aquàtics, 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 a l’empresa AQUASOS, el contracte de serveis titulat 
“Contractació servei socorrisme 2012”, 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 9.675€, exempt d’IVA. Si per inclemències del temps 
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’empresa adjudicatària requerint-li per a què concorri a 
formalitzar el contracte en document administratiu, el proper dia 1 de juny a la una del migdia. 
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.” 
 

Com que no hi ha intervencions al debat se sotmet a votació la proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat 

 
8.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE JARDINERIA DE LA POBLACIÓ.- En aquest punt es 
procedeix a la lectura de la proposta que, copiada, és la següent: 
 

“Atès que de conformitat amb l’article 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), és 
imprescindible iniciar l’expedient de contractació per procedir a la contractació del servei de 
conservació, manteniment i millora de totes les zones ajardinades del terme municipal del Palau 
d’Anglesola, i 
Atès que de conformitat amb el citat TRLCSP, és procedent determinar amb precisió l’objecte del 
contracte, deixant-ne constància a la documentació preparatòria abans d’iniciar el procediment 
encaminat a la seva adjudicació, així com el procediment elegit, és pel qual proposo a la Junta de 
Govern l’adopció del següent acord: 
Primer.- Incoar l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis consistent 
en la conservació, manteniment i millora de tota la jardineria del terme municipal del Palau 
d’Anglesola, contracte que inclourà el manteniment de tots els parcs, jardins i zones verdes de la 
població. 



Segon.- Encarregar la redacció d’una memòria tècnica als serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell en relació al contracte esmentat.  
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per 
unanimitat. 
 
9.- INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.- Acte seguit es dóna lectura a la següent proposta: 

 
“Atesa la instància presentada per la Sra. Teresa Santesmases Boldú, presidenta de l’Associació 
Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid - ACUDAM-,  en sol·licitud d’un ajut econòmic per tal de 
cobrir el dèficit que s’ha generat en aquesta entitat, l’any 2011 
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord: 
 
• Concedir l’ajut que aquesta entitat ha sol·licitat per un import de 825 €  
No obstant la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 
No hi ha intervencions al debat, procedint-se acte seguit, a la votació de la proposta que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
10.- 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. 
 

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 
dels termes que en resultin de la seva aprovació. 

 


