
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia catorze de desembre 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, 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 i 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 30-11-2012, 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, que queda 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. 117/12.- Iolanda Rames Gómez: Llicència urbanística per a la  col·locació d’un envà pluvial 
per a protecció de la paret mitgera de l’habitatge ubicat al C. Dr. Fleming, 24B. 
Núm. 118/12.- Pere Garcia Cejudo: Llicència urbanística per a la  col·locació d’un envà pluvial per 
a protecció de la paret mitgera de l’habitatge ubicat al C. Dr. Fleming, 24A. 
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.” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha cap intervenció pel qual 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 20.259,49 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 30-11-2012, 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 13-12-12, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 20.259,49 €, 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.- AUTORITZACIÓ MUNICIPAL SANITÀRIA .- Acte seguit es dóna lectura a la següent 
proposta que copiada diu: 
 

“Atès el marc legal pel qual s’estableixen les condicions  sobre el registre d’establiments 
alimentaris minoristes, i 
Resultant que les empreses que disposen d’establiments d’aquest tipus de caràcter minorista han de 
disposar d’una autorització sanitària de funcionament, emesa per l’autoritat competent, 
corresponent aquesta funció als ajuntaments en desplegament de les facultats establertes en la Llei 
7/1985, de Bases de Règim Local, el DL 2/2003, de 28 d’abril, Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i específicament, de la Llei 7/2003. de 25 d’abril, de protecció de la salut i el reglament 
que la desenvolupa aprovat per RD 1376/2003, de 7 de novembre, modificat pel RD 191/2011, de 
18 de febrer, i que pel que fa referència als informes relatius a les inspeccions i controls sanitaris, 
se seguiran realitzant per l’equip de l’Agència de Salut Pública del Pla d’Urgell, i 
Atesa la presentació de la sol·licitud d’autorització municipal sanitària de la fleca-forn de pa, 
venda minorista, per a l’alta al Registre municipal, situada al carrer Cervantes, 18, del Palau 
d’Anglesola,  i 
Tenint en compte les actuacions practicades i, atenent el contingut de la documentació aportada, 
És per tot el qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Atorgar autorització municipal sanitària d’establiments minoristes, per una fleca-forn de 
pa, amb número FP-01/2012 al Sr. Miquel Tutusaus Curià, pel seu establiment situat al carrer 
Cervantes, 18, del Palau d’Anglesola. 
Segon.- Obligacions específiques del titular de la llicència: 
a) Aquesta autorització resta sotmesa a un control periòdic. 
b) El titular d’aquesta autorització resta obligat a esmenar, si n’hi ha, les deficiències detectades en 
les actes d’inspecció periòdiques d’acord amb els terminis màxims que s’estableixin. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de les taxes corresponents a l’expedició de l’autorització municipal 
sanitària. 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 
 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció. Acte seguit se sotmet a votació la proposta presentada que 
queda aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 

 
5.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS 
MUNICIPALS”.- Procedeix en aquest punt, la lectura de la proposta que es presenta i que diu: 
 

“Atès que  aquest Ajuntament té contractat el servei de manteniment dels ascensors de la Casa de 
la Vila i del Local Sociocultural, i 
Atès que el contracte d’aquest manteniment finalitza el proper 31-12-12, i 
Atès que cal donar continuïtat al contracte de manteniment dels esmentats ascensors, i   
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de 
conformitat amb el que disposa la LCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 
següent acord: 
 



Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Marvi Ascensores SL, el contracte de serveis titulat 
“Manteniment ascensors edificis municipals”, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un 
contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 
El  preu del contracte importa la quantitat de 2.671,68 euros, IVA exclòs. 
Aquest contracte inclou el manteniment ordinari així com també les reparacions que siguin 
necessàries. 
La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2013. 
Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost vigent. 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions. Tot seguit se sotmet a votació l’anterior proposta la qual 
queda aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “MANTENIMENT PREVENTIU ESTACIÓ 
DEPURADORA SAU-3”.-  Acte seguit, es dóna lectura a la proposta de l’alcaldia que diu el següent: 
 

“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una 
empresa que realitzi el manteniment preventiu de l’estació depuradora ubicada al polígon 
industrial SAU-3, i 
Atesa la proposta presentada per l’empresa Aquatreat XXI, SL, a sol·licitud d’aquest Ajuntament 
pel que fa al contracte de manteniment de l’esmentada depuradora, i 
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor, i de conformitat 
amb el que disposa el TR 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 Aquatreat XXI, SL el contracte titulat “Manteniment 
preventiu estació depuradora SAU-3”, per un import de 900,00 €/any, IVA exclòs, d’acord amb el 
pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. 
La vigència d’aquest contracte és d’un any que s’iniciarà el proper dia 1 de gener de 2013. 
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost vigent. 
Tercer- Comunicar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Es procedeix a l’obertura del debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació la proposta i 
queda aprovada per unanimitat. 

 
7.- CONVENI TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna 
lectura a la proposta següent que diu: 
 

“Atès el nou conveni redactat per la cessió a favor de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 
de l’espai corresponent al terrat ubicat a la darrera planta de l’edifici del C. Mollerussa, 16, de 
propietat municipal, on l’esmentada empresa hi té instal·lada una estació base de telefonia Mòvil, 
és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el nou conveni de cessió entre aquest Ajuntament i TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 
Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la 
signatura del corresponent conveni.  
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions, sotmetent-se, tot seguit, a votació la proposta presentada, la qual 
queda aprovada per unanimitat. 



 
8.- MODIFICACIONS PADRONS IBI I BICES – EXERCICI 2012.- Es dóna lectura en aquest 
punt a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa, la qual, copiada, és la següent: 
 

“Atès que s’han confeccionat els padrons corresponents a les variacions cadastrals de l’IBI 
Urbana, corresponents al 2n. i 3r. trimestres de l’any 2012, i la modificació dels BICES 
corresponents a l’any 2012, notificades pel Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de 
Lleida, i  
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,   
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar els padrons de les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, corresponents al 2n. i 
3r. trimestres de l’any 2012, i la modificació dels BICES corresponents a l’any 2012, els quals 
importen les quantitats següents: 

-VARIACIONS IBI-URBANA 
2n. trimestre-2012------------------ 3.737,24 
3r. trimestre- 2012 ------------------- 169,22 

-MODIFICACIÓ BICES 
Any 2012 -------------------------     - 444,92 

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.” 
 

Declarat obert el debat, no hi ha intervencions. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
9.-MODIFICACIONS PADRÓ IAE – EXERCICI 2012.- Acte seguit es procedeix a la lectura de la 
següent proposta que, copiada, diu:  

 
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes realitzades 
durant el primer, segon i tercer trimestre de l’any 2012, les quals originen la Modificació del Padró 
corresponent a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2012,  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 de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE), corresponents a les altes realitzades durant el primer, segon i tercer trimestre 
de l’exercici 2012, les quals importen una quantitat total de: 

- Primer trimestre: -------------- 85,63 euros 
- Segon Trimestre:------------ 940,54 euros 
- Tercer Trimestre: -------------- 0,00 euros 
  TOTAL PADRÓ: ---------- 1026,17 euros 

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 hagin, 
aquest acord esdevindrà definitiu. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha cap intervenció procedint-se, acte seguit, a la votació de la 
proposta, quedant aprovada per unanimitat. 
 
10.- COMPTE DE RECAPTACIÓ IAE – EXERCICI 2012.-  A continuació la Sra. Alcaldessa 
procedeix a donar lectura a la proposta que presenta en aquest punt i que diu el següent: 
 



“Acabat el període de cobrament del Padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 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 proposa a la Junta de Govern, d’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 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.” 
 

No hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació aquesta proposta presentada que queda 
aprovada per unanimitat. 
 
11.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDÍA.- Es presenta la proposta de ratificació del Decret de 
l’alcaldia de data 11 de desembre de 2012, que diu el següent: 

 
““DECRET DE L’ALCALDIA.- Atès que els serveis tècnics de la Diputació de Lleida han 
valorat les obres de reparació dels ressalts existents al terme municipal del Palau d’Anglesola en 
33.854,59€, i 
Atès que del seu contingut es desprèn que l’obra s’executa per millorar la xarxa viària del municipi 
i que és voluntat de la Diputació de Lleida assumir l’execució de l’obra i el finançament íntegre del 
seu cost ja que es tracta d’un vial que té un caràcter d’interès supramunicipal, és pel qual  
DECRETO: 
Primer.- Autoritzar a la Diputació de Lleida la contractació i l’execució d’aquestes obres. 
Segon.- Manifestar davant la Diputació de Lleida la plena disposició municipal de terrenys i de 
serveis. 
Tercer.- Disposar que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, una vegada executades les obres, es 
farà càrrec del manteniment i conservació del vial. 
Quart.- Ratificar aquest Decret en la propera Junta de Govern que se celebri. 
Cinquè.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Lleida per al seu coneixement i efectes.” 
No obstant la Junta de Govern  acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta de ratificació de l’anterior decret, queda 
aprovada per unanimitat. 

 
12.- 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-i-
cinc 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. 


