
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores del dia divuit d’agost de l’any dos mil 

catorze, 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 1-8-2014, 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.- Es dóna lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa 

i que, 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. 61/14.-  Agnès Costa i Farré: Llicència urbanística per a reforma i ampliació d’habitatge 

consistent en reforç de forjats de la zona baixa i planta primera amb bigues metàl·liques, a 

l’immoble del C. Lleida, núm. 7.   

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.” 

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació aquesta proposta, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

3.- LLICÈNCIA D’ACTIVITATS.-  En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a les dues 

propostes que presenta i que són les següents: 

 

a) “Atesa la documentació presentada pel Sr. Joan Gavín Peña, en representació de l’empresa 

BUILDING CENTER SAU, sol·licitant llicència municipal per a una activitat d’aparcament de 

vehicles, situat a l’Av. Pau Casals cantonada amb l’Av. Verge de Montserrat del Palau d’Anglesola, 

Atès que, d’acord amb els annexos de la Llei 20/09 de prevenció i control ambiental de les 

activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/11 de promoció de l’activitat econòmica, 

l’activitat d’aparcament de vehicles es troba classificada amb el codi 12.46 “Activitats de garatge i 

aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100m2, inclosa en l’Annex III i sotmesa a 

règim de comunicació, i 

Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, s’ha 

emès en data  7-8-2014 i pel tècnic municipal, informe favorable a l’atorgament de la llicència i 

inici de l’activitat projectada, 



És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Concedir llicència municipal a BUILDING CENTER SAU, pel desenvolupament de 

l’activitat inclosa en l’Annex III, corresponent a un aparcament  de vehicles, situat a l’Av. Pau 

Casals cantonada amb l’Av. Verge de Montserrat del Palau d’Anglesola, 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització de l’aparcament ubicat 

a l’Av. Pau Casals cantonada amb l’Av. Verge de Montserrat, pel desenvolupament de l’activitat 

esmentada.  

Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització  

de l’activitat esmentada i notificar-la a l’interessat. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

 

b) Atesa la sol·licitud de llicència municipal, presentada per la Penya Barcelonista, referent a un 

establiment situat al Carrer Sant Josep, 15 (accés pel Carrer Roser) del Palau d’Anglesola i destinat 

a “penya esportiva” , i 

Atès que l’activitat, no es troba inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control 

ambiental de les activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/2011 de promoció de l’activitat 

econòmica, i que, per tant, es pot tramitar com a innòcua, i 

Atès que es tracta d’una associació privada, resta exclosa de l’aplicació del Decret 112/2010, pel 

qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, i  

Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, 

atès l’informe del tècnic municipal emès en data 8-8-2014,  favorable a l’atorgament de la llicència 

i inici de l’activitat projectada, 

És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Concedir llicència pel desenvolupament de l’activitat innòcua corresponent a 

l’establiment de la “Penya Barcelonista” ubicat al Carrer Sant Josep, 15 (accés pel Carrer Roser) del 

Palau d’Anglesola. 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment, ubicat al Carrer Sant Josep, 15 

(accés pel Carrer Roser), pel desenvolupament de l’activitat esmentada. 

Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització 

d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

Obert el debat no hi ha cap intervenció. Sotmeses a votació les dues propostes  queden aprovades per 

unanimitat. 

 

4.- 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 24.469,65 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 01-08-2014, 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 14-08-14, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 24.469,65 €, 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.” 

 



Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- PADRÓ IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) – EXERCICI 2014.- Es 

procedeix a continuació a donar lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, 

que és la següent: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2014, corresponents a 

l'Impost sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula definitiva, 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 el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2014, corresponents a l'Impost sobre 

Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva,  el qual importa un total de 

37.876,61 euros. 

Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de 

liquidació, durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler 

d’anuncis municipal, als efectes de possibles reclamacions. Cas que no n’hi haguessin, aquest 

acord esdevindrà definitiu. 

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient. 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

6.- HOMOLOGACIÓ D’UN PLA D’AUTOPROTECCIÓ.-.-A continuació la Sra. Alcaldessa 

procedeix a donar lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Tenint en compte el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 

d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 

mesures, aquest Ajuntament va encarregar als SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la 

redacció del Pla d’Autoprotecció corresponent a l’espectacle de foc de la Festa Major en l’indret 

del C. dels Bassots, i 

Atès que els esmentats SSTT han fet lliurament d’aquell Pla d’Autoprotecció en data 7-8-14, i 

Atès que el Departament d’Interior disposa que l’Ajuntament ha de lliurar un informe d’avaluació 

tècnica dels Plans d’Autoprotecció redactats, informe redactat pels Serveis Tècnics del Consell 

Comarcal del Pla d’Urgell en data 8-8-14, i 

Tenint en compte que l’homologació dels Plans d’Autoprotecció és de competència municipal, 

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

 

Primer.- Homologar el Pla d’Autoprotecció corresponent a l’espectacle de foc de la Festa major 

d’estiu, en base a l’informe emès pels SSTT del Consell Comarcal. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil per al seu coneixement i 

efectes, mitjançant l’aplicatiu informàtic Hermes. 

No obstant, la Junta de  Govern acordarà el que cregui més convenient.” 

 

La Sra. Alcaldessa  declara obert el debat. No hi ha intervencions i se sotmet a votació la proposta 

presentada que queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar, la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les tretze hores i 

quaranta-cinc minuts. 


