
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint de setembre de l’any dos mil 

tretze, 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 

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 6-9-2013, 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.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en 

aquest punt 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. 71/13.-  Josep Llobera Solé: Llicència urbanística per impermeabilitzar la coberta existent 

amb les mateixes teules i amb col·locació de bastida, en l’habitatge ubicat al C. Sant Josep, núm. 

11. 

- Núm. 72/13.-  M. Carme Llobera Torres: Llicència urbanística per realitzar un paviment amb 

rajoles en la zona del garatge per tal de reconduir les pendents cap a la bonera existent, en 

l’habitatge ubicat a l’Av. Pau Casals, núm. 42. 

- Núm. 73/13.-  Fabricació de maquinària i mecanitzats Mecamaq SL: Llicència urbanística per 

desplaçar una farola i construir una tanca perimetral de 2,50 m. d’alçada, al terreny ubicat al C. 

Bassots, núm. 10.  

- Núm. 74/13.-  Roser Serradell Camps: Llicència urbanística per al revestiment amb morter de 

ciment de la paret interior en la zona del pati, de l’habitatge ubicat al C. Urgell, núm. 14. 

- Núm. 75/13.-  Antonio Domènech Lluch: Llicència urbanística per realitzar obres de reforma 

consistents en l’enderroc de tàbic divisori de la cuina i el menjador i el canvi de paviment de la 

zona del terrat, de l’habitatge ubicat a l’Av. Sant Roc, núm. 28. 

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.” 

 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual, tot seguit, se sotmet a votació la proposta presentada 

i 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 34.733,86 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 06-09-2013, 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 19-09-13, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 34.733,86 €, 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 al debat i  se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- SUBVENCIÓ “PROGRAMA I FORMACIÓ AMB L’ACCIÓ D’EXPERIÈNCIA 

LABORAL”.-  En aquest punt es dóna compte de la proposta de la Sra. Alcaldessa que, copiada, diu 

el següent: 

 

“Atesa l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a 

persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per 

desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013, i 

Atès que aquesta Ordre amb el nou Programa mixt de treball i formació es dirigeix d’una manera 

preferent als/a les aturats/ades que, amb una edat igual o superior a 30 anys, hagin esgotat o no 

tinguin dret a cap prestació i/o subsidi per desocupació, i planteja una distribució econòmica dels 

recursos que garanteixin un equilibri territorial per tal d’assegurar que hagi una oferta d’aquesta 

nova política activa d’ocupació adient a tot el territori i adequada a les seves necessitats, i 

Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola vol participar en aquest nou Programa mixt Treball i 

Formació amb l’acció d’experiència laboral “Manteniment d’infraestructures públiques municipals 

del Palau d’Anglesola”  contractant una persona aturada, i que presentarà i gestionarà el Consell 

Comarcal del Pla d’Urgell.  

Per  això i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides segons els articles 52 i 53 del 

Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 

local de Catalunya, i la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local segons els 

articles 21 i 22. 

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

  

Primer.-  Aprovar la participació en aquest nou Programa mixt Treball i Formació amb l’acció 

d’experiència laboral “Manteniment d’infraestructures públiques municipals del Palau 

d’Anglesola”  contractant una persona aturada, i que presentarà i gestionarà el Consell Comarcal 

del Pla d’Urgell dins la convocatòria de l’Ordre EMO/210/2013 al Departament d’Empresa i 

Ocupació aquest 2013. 

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.” 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- 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 dels termes que en 

resultin de la seva aprovació. 


