
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-tres de maig 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 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.- APROVACIč DE LôACTA DE LA SESSIč 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 9-5-2014, 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. - 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. 38/14.-  Sebastià Reyes Pubill: Llicència urbanística per l’arranjament d’esquerdes en 

coberta i façana, i també realitzar una nova escomesa de clavegueram a l’habitatge ubicat al C. 

Roser, núm. 9.   

- Núm. 44/14.-  Comunitat de Propietaris Pl. Major,  núm. 11: Llicència urbanística per a 

l’obertura d’una rasa  per la zona del carrer Sant Joan i la part de dins de l’edifici per connexió 

d’escomesa de clavegueram, i també per l’arranjament del revestiment de paret interior, en l’edifici 

ubicat a la Pl. Major, núm. 11.  

- Núm. 46/14.-  M. Cristina Llobera Cornadó: Llicència urbanística per a l’arranjament de 

muntants per a instal·lar-ne de metàl·lics en la tanca existent (120ml), de la finca ubicada a la 

parcel·la 98 del polígon 11 del terme municipal del Palau d’Anglesola. 

- Núm. 47/14.-  Josep Domenjó Llobera: Llicència urbanística per a la substitució de la coberta 

existent a l’habitatge ubicat al C. Sant Salvador, núm. 16. 

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 .- 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 19.493,93 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 09-05-2014, 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 22-05-14, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 19.493,93 €, 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. 

 

4.- CANVI S DE NOM NÍNXOLS .- Es procedeix a continuació a donar lectura a les dues propostes 

que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, les quals són les següents: 

 

a) “Atesa la sol·licitud presentada, en data 14-05-14, pel Sr. Joan Mas Roma, en sol·licitud de canvi 

de nom dels nínxols 1 i 2 de la fila 197,  i 

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 dels nínxols 1 i 2 de la fila 197, fins ara a nom del Sr. Emeterio 

Mas Salvia, i en endavant a  nom del Sr. Joan Mas Roma. 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a l’interessat, amb inclusió dels recursos 

pertinents.  

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

 

b) “Atesa la sol·licitud presentada, en data 19-05-14, pel Sr. Antonio Valls Font, en sol·licitud de 

canvi de nom dels nínxols 1-2-3-4 de la fila 143,  i 

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 dels nínxols 1-2-3-4 de la fila 143, fins ara a nom del Sr. 

Agustin Valls Miró, i en endavant  a nom del Sr. Antonio Valls Font. 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a l’interessat, amb inclusió dels recursos 

pertinents. 

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 sotmeten a votació les dues 

propostes que queden aprovades per unanimitat. 

 

5.- PADRÓ EXACCIONS MUNICIPALS ï EXERCICI 2014.- A continuació la Sra. Alcaldessa 

procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’han confeccionat els Padrons i llistes cobratòries, corresponents a les Exaccions 

municipals per a l’exercici 2014, 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 i llistes cobratòries corresponents a les Exaccions municipals per a 

l’exercici 2014, següents: 

- Cementiri........................................................................   4.290,00 € 

- Clavegueram................................................................... 27.633,45 € 

- Guals permanents...............................................................1.640,73 € 

- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb 

   taules i cadires i tendalls amb finalitat lucrativa ...........    511,29 € 

Segon.- Exposar els esmentats padrons i llistes cobratòries així com el seu període de liquidació al 

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

d’anuncis i a la pàgina web municipals,  a 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.- CERTIFICACIč NĐM. 1 DE LôOBRA TITULADA ñARRANJAMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS I ELS SEUS VESTIDORSò.-  Acte seguit la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la 

proposta que diu el següent: 

 

“Atesa la certificació d’obra núm. 1 presentada per l’empresa DIPCO OLESA EMPRESA 

CONSTRUCTORA SL en relació a l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”  inclosa al PUOSC, anualitat 

2012, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Projecte bàsic i d’execució 

d’arranjament de les piscines municipals i els seus vestidors”, emesa pels directors 

facultatius, Sr. Carles Guerrero i Sr. Jordi Capell d’un import de 4.467,13€. 

Segon.-  Trametre aquest acord així com la certificació esmentada, al Departament del PUOSC 

per l’abonament de la subvenció corresponent tal i com disposen les bases del Pla esmentat. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa es procedeix, tot seguit, a la votació quedant 

aquesta proposta aprovada per unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUD ICACIč OBRA ñCONSTRUCCIč DôUN COLĿLECTOR 

MUNICIPAL PER A  LA RECOLLIDA DôAIG¦ES PLUVIALS - FASE IIò.- A continuació es 

procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 12-7-13 va donar conformitat 

al projecte titulat “Projecte reduït. Construcció d’un col·lector municipal per a la recollida d’aigües 

pluvials de la travessera urbana del Palau d’Anglesola. Carretera local LV-3321, de la N-II a la 

LP-3322, del PK 2+150 al PK 2+668. Fase I i Fase II”, i 

Atès que la Diputació de Lleida ha executat la Fase I de l’obra anteriorment esmentada, i 

Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessari donar continuïtat a aquella actuació 

en el sentit que cal prolongar aquell col·lector existent construït a la Fase I, el qual transportarà les 

aigües  pluvials provinents del drenatge de la Fase I i de les futures connexions previstes a la zona 

poliesportiva fins a la xarxa separativa existent, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un contracte 

d’obres menor, i 

Atès l’informe tècnic emès pel SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, i 

De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós 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 SERBONIU SL el contracte de l’obra titulada 

“Construcció col·lector municipal per a la recollida d’aigües pluvials. Fase II”, d’acord amb el 

pressupost presentat, mitjançant contracte menor d’obres. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 22.492,20 euros, més 4.723,36 euros, corresponents 

al 21% d’IVA. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost. 

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 aquesta proposta 

que queda aprovada per unanimitat. 

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI DE SOCORRISME 2014 .- En aquest punt es 

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

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant un contracte menor del servei 

de socorrisme per a la temporada estiuenca 2014, i  

Tenint en compte l’oferta presentada per part del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla 

d’Urgell per tal de dur a terme l’esmentat servei, i 

De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós 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 al Consell Esportiu del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el 

contracte de serveis titulat “Contractació servei socorrisme 2014”, d’acord amb el pressupost 

presentat, mitjançant contracte menor de serveis, per raó de la quantia. 

El  preu del contracte serà com a màxim de 7.081,56, més l’IVA corresponent que importa 

1.882,44€. Si per inclemències meteorològiques cal escurçar el període de temps del servei es 

rebaixarà l’import proporcionalment. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la partida 

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- Notificar el present acord a l’ens adjudicatari. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte. 

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 que 

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 quinze hores i vint 

minuts. 

 


