
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia trenta-u de març de l’any dos mil 

setze, 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 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. Excusa la seva assistència el regidor Carles Esquerda i Serrano. 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 18-

3-2016, 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, 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. 23/16.-  Juan Garcia Cejudo: Llicència urbanística per obertura de rasa en zona de vorera i part de 

l’interior de l’edifici per arranjament d’escomesa de clavegueram obstruïda, en l’habitatge ubicat al C. 

Sant Josep, núm. 53 

Núm. 24/16.- Dolors Vizcaíno Bota: Llicència urbanística per a la instal·lació d’una porta corredissa en 

la paret de tanca de pati, de la façana posterior de l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 37. 

Núm. 25/16.- Telefónica de España: Llicència urbanística per obertura d’una rasa per reparació de 

canalització obstruïda per al desplegament de la xarxa de fibra òptica, al C. Riu Corb xamfrà amb el C. 

Dr. Fleming.  

Núm. 26/16.- Anna Nabau Ambert: Llicència urbanística per a la substitució de la banyera per un plat de 

dutxa i el revestiment de rajoles corresponent, en el bany existent en l’habitatge ubicat al C. Cervantes, 

24A. 

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.” 

 

No hi ha cap intervenció 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 2.388,43 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-03-2016, 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 31-03-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 2.388,43 €, 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 TITULARITAT LLICÈNCIA ACTIVITAT INNÒCUA.- A continuació es procedeix a 

donar lectura a la proposta que copiada diu el següent: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada en data 29-03-2016 per la Sra. Montserrat Pou Domenjó, en nom i 

representació de Perruqueria Domenjó SCP, en la qual demana el canvi de nom de la llicència d’activitat 

innòcua de Perruqueria Domenjó SCP, ubicada al carrer de les Eres, 20, a favor de Montserrat Pou 

Domenjó, i 

Tenint en compte l’informe tècnic i de secretaria emesos al respecte i el contingut de la legislació 

aplicable, 

És per tot el qual proposo a la Junta de govern l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència d’activitat innòcua del local dedicat a perruqueria, 

ubicat al carrer de Les Eres, 20, del municipi del Palau d’Anglesola, actualment a nom de Perruqueria 

Domenjó SCP, i que, en endavant, ha de ser a nom de MONTSERRAT POU DOMENJÓ. 

Segon.- El nou titular de la llicència queda subjecte als mateixos drets i obligacions que el titular inicial. 

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents 

Quart.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents al canvi de nom de la llicència de l’activitat 

esmentada i notificar-la a l’interessat. 

No obstant la Junta de Govern acordarà el que estimi pertinent.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE “MILLORA I ADEQUACIÓ D’ACCESSIBILITAT 

DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE L’AV. DE SANT ROC”.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a 

la següent proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió data 5-2-16 va aprovar inicialment el 

Projecte titulat “Millora i adequació d’accessibilitat de l’edifici municipal de l’Av. Sant Roc”, redactat 

pels SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el pressupost del qual importa 47.187,71€, IVA 

inclòs, i 

Atès que l’esmentada aprovació es va exposar al públic amb la inserció en el BOP núm. 35 de data 22-2-

16 i al tauler d’anuncis municipal des del 23-2-16 al 30-3-16 ambdós inclosos, als efectes de presentació 

de reclamacions, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 17 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, i 

Atès que en data 29-3-16, i per tant, dins del període d’exposició pública, s’ha presentat una al·legació 

per part dels regidors del grup municipal AUP, i 

Atès el contingut l’informe tècnic, emès en data 29-3-16, pels SSTT del Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell, el qual consta a l’expedient,  

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

Primer.- Incorporar com a part del projecte titulat “Millora i adequació d’accessibilitat de l’edifici 

municipal de l’Av. Sant Roc” l’informe emès per part dels SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 

en data 29-3-16, el qual dóna resposta i aclareix els diferents punts de l’al·legació presentada pels 

regidors del grup municipal AUP, contra l’aprovació inicial del projecte esmentat. 

Segon.- Aprovar definitivament el projecte titulat “Millora i adequació d’accessibilitat de l’edifici 

municipal de l’Av. Sant Roc”. 



Tercer.- Notificar aquest acord a les persones que han formulat al·legació, per al seu coneixement i 

efectes. 

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

 

 Declarat obert el debat no hi ha intervencions, per la qual cosa, se sotmet a votació aquesta proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA “MILLORA I ADEQUACIÓ D’ACCESSIBILITAT DE 

L’EDIFICI MUNICIPAL DE L’AV. SANT ROC”.- En aquest punt se sotmet a la consideració del Ple 

la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès el projecte d’obra titulat “Millora i adequació d’accessibilitat de l’edifici municipal de l’Av. Sant 

Roc” redactat pels SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb un pressupost de 47.187,71€, IVA 

inclòs, aprovat definitivament per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 31-3-16, i 

Atesos els informes emesos  per secretaria-intervenció, els quals consten a l’expedient, i 

Tenint en compte que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient és la Junta de Govern, en virtut 

de la delegació atribuïda pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25-6-15, i 

Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de regir 

l’adjudicació del contracte, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir l’actuació titulada “Millora i 

adequació d’accessibilitat de l’edifici municipal de l’Av. Sant Roc”, per un import de total de 38.998,11, 

més 8.189,60€ en concepte d’IVA. 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació. 

Tercer.- Declarar la urgència d’aquesta contractació, la qual es tramitarà per procediment negociat 

sense publicitat.  

Quart.- Que se sotmeti a la consideració de l’òrgan corresponent per a la seva resolució. 

Cinquè.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.   

Sisè.- Nomenar Director facultatiu de l’obra, l’arquitecta del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, la Sra. 

Aroa Guardiola Franci. 

Setè.- Nomenar Coordinador de seguretat i salut de l’obra als efectes previstos al Reial Decret 

1627/1997 el Sr. Jordi Capell i Mateus. 

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

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i 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 quinze hores i quaranta-

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. 

 

 

 


