A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia tretze de juliol de l’any dos mil
divuit, 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.
Es 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
27 de juny de 2018, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que
presenta la Sra. Alcaldessa 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. 49/18.- Explotacions Llobera Rames SCP: Llicència urbanística per instal·lar una tanca
metàl·lica per a protecció de la granja, amb la corresponent porta, a la parcel·la 39 del polígon 3, del
Terme municipal del Palau d’Anglesola.
-Núm. 50/18.- M. Àngels Pastó Farré: Llicència urbanística per reparar el paviment de les escales del
terrat i pintar, tot en l’habitatge ubicat a l’Av. Verge de Montserrat, núm. 25.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 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.”
Obert el debat no hi ha intervencions 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 26.911,58 € presentades en aquest Ajuntament des de
la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 27-06-2018, 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 13-07-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen
un total de 26.911,58 €, 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.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta i
que diu el següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 5-7-18, pel Sr. Jaume Visa Torres, en sol·licitud de canvi de
nom dels nínxols núm.1-2-3 i 4 de la fila 142 que consten a nom d’Antonio Torres Tarragona,
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 núm. núm.1-2-3 i 4 de la fila 142 que consta a nom
d’Antonio Torres Tarragona, i en endavant a nom dels Srs. Jaume Visa Torres i Montserrat Visa
Sàrries.
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.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per unanimitat.
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA – PRORRATEIG 1R
TRIMESTRE 2018.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que
presenta i que, copiada, diu el següent:
“Ateses les modificacions notificades durant el 1r. trimestre, i que afecten al Padró de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2018 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 2018, i que són les següents:
ALTES ---------------------------- 0,00 €
BAIXES ----------------------1.490,19 €
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 intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per unanimitat.
6.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA TITULADA
“PAVIMENTACIÓ CAMÍ DEL MOLINET”.- En primer lloc es dóna lectura a la proposta de la Sra.
Alcaldessa, la qual copiada, diu el següent:
“Atesa la certificació d’obra núm. 1 i única presentada per l’empresa Voltes Connecta SLU en relació
a l’execució de l’obra titulada “Pavimentació camí del Molinet”, i
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament per la directora facultativa de l’esmentada obra,
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra titulada “Pavimentació camí del Molinet”,
emesa per la directora facultativa, Sra. Aroa Guardiola Franci d’un import de 54.195,75€.
Segon.- Trametre una còpia de la certificació, de l’acta de recepció i del certificat final d’obra a
l’adjudicatari.
Tercer.- Trametre una còpia de la certificació esmentada, a la Diputació de Lleida per l’abonament de
la subvenció corresponent.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta quedant aprovada per unanimitat.
7.- CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL
LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ.- Procedeix a continuació donar lectura a
la proposta que, copiada, diu el següent:
“Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2018, s’ha resolt iniciar el procés
de selecció per a cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria-intervenció de l'Ajuntament del Palau
d’Anglesola, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i redactar les corresponents
bases específiques, i
Atès que s’han confeccionat les bases que han de regir la convocatòria, és pel qual proposo a la Junta
de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant
concurs, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria-intervenció d’aquest Ajuntament, inclosa a
l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de
secretaria-intervenció, enquadrada al subgrup A1, que properament serà vacant a la plantilla de
personal d’aquest Ajuntament.
Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis de la Corporació, així com a l’e-Tauler. Al mateix temps, també es publicarà la
convocatòria que ha de regir la selecció al DOGC.
No obstant la Junta de govern acordarà el que estimi pertinent.”
Declarat obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per
unanimitat.
8.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL
SERVEI D’AIGUA POTABLE DEL PRIMER TERMINI DEL 2018.- En aquest punt la Sra.
Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que presenta, la qual, copiada, és la següent:

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en data 20 d’abril de 2018 va aprovar el Padró del
servei d’aigua potable a domicili corresponent al primer termini 2018, i
Atès que l’esmentat acord va ser exposat al públic, segons anunci inserit al BOP núm. 83 de data 30-418, exposat al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini d’un mes, als efectes de
presentació d’al·legacions, i
Atesa l’al·legació presentada en data 30 de maig de 2018 per part dels regidors del grup AUP-FIC
contra l’aprovació del Padró del servei d’aigua potable a domicili, corresponent al primer termini de
l’any 2018, i
Atès que la Junta de Govern, en data 1-6-18 va desestimar aquesta al·legació , en base a l’informe
jurídic emès al respecte, i
Atès el recurs de reposició presentat pels regidors del grup AUP-FIC en data 5 de juliol de 2018 i
registrat d’entrades amb el núm.1431 contra l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 1-6-18 i
titulat: “ 5.- Resolució al·legació contra Padró del serveu d’aigua potable a domicili - exercici 2018”,i
Tenint en compte el nou informe jurídic, emès en data 12 de juliol de 2018, el qual consta a
l’expedient, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat en data 5 de juliol de 2018 pels
regidors i regidores del grup municipal Agrupació Units pel Palau (AUP) contra l'acord de data 1 de
juny d'enguany sobre el padró del primer termini de 2018 del servei d'aigua potable a domicili en el
sentit d'inadmetre la reclamació plantejada pels recurrents en data 30 de maig i tenir per aprovat
definitivament aquell padró.
Segon.- Admetre a tràmit l'al·legació presentada pels recurrents en data 30 de maig de 2018 i, atenent
al contingut de l'informe dels serveis jurídics municipals, desestimar-la íntegrament.
Tercer.- Aprovar definitivament el padró del primer termini de 2018 del servei d'aigua potable a
domicili.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i notificar-ho als recurrents,
amb indicació dels recursos pertinents.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha cap intervenció per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
9.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap.
I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les vint-i-una hores i quinze
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.

