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

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:  

Carles Esquerda i Serrano 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. S’excusa l’assistència del regidor Sr. Ramon Farnell. Tots ells assistits de la secretària, 

M. Carme Llobera i Torres.  

 

Es 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 12-

7-2017, 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.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que 

presenta la Sra. Alcaldessa, 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. 47/17.-  Francesc Balcells Teixidó: Llicència urbanística per a la col·locació d’un envà pluvial de 

xapa perfilada amb aïllament i remats, a la paret mitgera de l’habitatge ubicat a l’Av. Monsenyor Josep 

Pont i Gol, núm. 59. 

Núm. 48/17.-  Gas Natural Catalunya SA: Llicència urbanística per a la instal·lació d’una canonada de 

gas per a subministrament de nous clients al C. Cervantes, núm. 27. 

Núm. 49/17.-  Ricard Polo Parra: Llicència urbanística per instal·lar una tanca perimetral amb malla 

metàl·lica de 2 m. d’alçada a tot el perímetre de la parcel·la ubicada a l’Av. Miquel Martí i Pol núm. 51. 

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.” 

 

Obert el debat no hi ha intervencions 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 28.381,60 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 12-07-2017, 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 04-08-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 28.381,60 €, 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.- ATORGAMENT TARGETA D’APARCAMENT.- La Sra. Alcaldessa, tot seguit, dóna lectura a les 

dues propostes que presenta i que, copiades, són les següents: 

 

a) “Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució. 

Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la condició de persona 

amb disminució que supera el barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports 

públics col·lectius, i 

Atès l’informe emès, en data 28 de juliol de 2017, per l’Equip de serveis socials, i 

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la consideració de la 

Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Atorgar la Targeta d’aparcament individual per la persona amb disminució que ho ha 

sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 5 de l’any 2017. 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

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

 

b) Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució. 

Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la condició de persona 

amb disminució que supera el barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports 

públics col·lectius, i 

Atès l’informe emès, en data 28 de juliol de 2017, per l’Equip de serveis socials, i 

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la consideració de la 

Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Atorgar la Targeta d’aparcament individual per la persona amb disminució que ho ha 

sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 6 de l’any 2017. 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

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

 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions. Se sotmeten a votació les propostes presentades i queden 

aprovades per unanimitat. 

 

5.- CANVI NOM DE NÍNXOLS .- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que es 

presenta en aquest punt i que, copiada, és la següent:  

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en 14-7-17  pels Srs. Rosa i Elvira  Pascual Berengué, Josep, Felip, 

Antoni i Manel Tribó Pascual, en sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1,2, 3 i 4 de la fila 43, a favor 

del Sr. Josep Tribó Pascual,  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 i 4 de la fila 43 que consten a nom d’Hs. José 

Pascual Penella,  i  en endavant a nom de  Josep Tribó Pascual.  

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos 

pertinents. 

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

 

No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 



6.- MODIFICACIONS PADRÓ IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA – PRORRATEIG 

2N. TRIMESTRE 2017.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les modificacions notificades durant el 2r. trimestre, i que afecten  al Padró de l’Impost sobre 

Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2017 i 

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

corresponents a l’exercici 2017, i que són les següents: 

ALTES ---------------------------- 0,00 € 

BAIXES ------------------------ 263,61 € 

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.” 

 

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

 

7.- SERVEI REDUCCIÓ POBLACIÓ DE COLOMS.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa presenta la 

proposta que diu el següent: 

 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola creu oportú i necessari emprendre mesures per reduir la 

població de coloms del municipi, mitjançant captures en gàbies,  ja que darrerament ha augmentat de 

forma notable i que per tant està molt per damunt del que seria un nivell acceptable de forma natural, i 

Atès que si no s’empren cap acció, aquesta població segurament continuaria augmentant, amb les 

consegüents molèsties ocasionades pels excrements dels coloms, que obstrueixen les baixants de les 

teulades i embruten els edificis, voreres i jardins, així com també les possibles malalties que comporten, 

i 

Ateses  les consultes efectuades al respecte i el pressupost presentat, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació mitjançant contracte menor de serveis, i de 

conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Contractar i adjudicar al Sr. Lluís Culleré Garcia, tècnic de fauna i control de plagues, el 

contracte de serveis titulat “Reducció població coloms, mitjançant captures  en gàbies” 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 3.600€ més l’IVA corresponent i tindrà una durada d’un 

any. 

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.” 

 

No hi ha intervencions al debat pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

8.- ARRANJAMENT DELS CAMINS MUNICIPALS.- A continuació es procedeix a donar lectura a la 

proposta que es presenta i que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’ha de procedir a l’arranjament anual dels camins del terme municipal del nostre municipi, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor d’obres, i 

 

Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i 

De conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 

següent acord: 



Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Mases SL l’obra titulada “Arranjament dels camins del 

terme municipal del Palau d’Anglesola”, mitjançant un contracte menor d’obra, per raó de la quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 10.750 euros, més l’IVA corresponent. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida corresponent del 

pressupost de despeses vigent.  

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

 

No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


