
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-set de maig 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, 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 assisteix també la regidora Irene 

Ruestes i Guillem. Excusa la seva assistència el regidor Joan Baptista Pou i López. 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 12-

5-2016, 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 les propostes que presenta la Sra. Alcaldessa i 

que, copiades, són les següents: 

 

a) “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. 42/16.-  Francisco Mas Salvia: Llicència urbanística per canvi de canal de recollida d’aigua en 

coberta existent i repàs de la mateixa per filtracions d’aigua amb canvi de teules trencades, a l’immoble 

del C. Orient, núm. 7. 

Núm. 43/16.- Pepita Boleda Felip: Llicència urbanística per canviar el paviment de rajoles en la zona de 

la terrassa, a l’immoble ubicat al C. Àngel Guimerà, núm. 30. 

Núm. 45/16.-  Maribel Garrofé Guillem: Llicència urbanística per realitzar un repàs de la coberta 

existent per a l’arranjament de filtracions d’aigua amb canvi de teules trencades,  a l’immoble del C. 

Ramon i Cajal, núm. 10. 

Núm. 46/16.- Ramon Solé Llobera: Llicència urbanística per a l’arranjament de canal de recollida 

d’aigua de coberta existent i repàs de la mateixa per arreglar filtracions d’aigua amb canvi de teules 

trencades, a l’immoble ubicat al C. Castell, núm. 8. 

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.” 

 

b) “Atès l’expedient núm. 34/2016 instat pel Sr. Ramon Tribó Crespo,  en sol·licitud de llicència 

urbanística en sòl no urbanitzable, per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells d’engreix amb 

noves construccions, mitjançant projecte titulat “Modificació del projecte bàsic i d’execució per 

l’ampliació d’una explotació bovina” ubicada al polígon 6 parcel·la 27, del terme municipal del Palau 

d’Anglesola, i 

Atesos els informes tècnics i jurídics procedents així com el resultat de l’exposició pública del projecte i 

expedient instat, i 

 

Tenint en compte el que disposen fonamentalment els articles 49 i 50 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text 

refós de la Llei d’Urbanisme, modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer i els articles 61 i 62 del 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,  

És pel qual sotmeto a la consideració de la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 



Primer.- Aprovar, amb caràcter previ, el projecte presentat pel Sr. Ramon Tribó Crespo, en sol·licitud 

de llicència urbanística en sòl no urbanitzable, per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells 

d’engreix amb noves construccions, mitjançant projecte titulat “Modificació del projecte bàsic i 

d’execució per l’ampliació d’una explotació bovina” ubicada al polígon 6 parcel·la 27, del terme 

municipal del Palau d’Anglesola,  al polígon 6 parcel·la 27, condicionat a les consideracions establertes 

en els informes esmentats. 

Segon.- Trametre el projecte i expedient instat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, per tal 

que s’emeti l’informe previ, d’acord amb allò que disposa l’art. 50.1 de la TRLUC. 

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

 

No hi ha cap intervenció pel qual se sotmeten a votació les propostes presentades, i queden aprovades 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 6.349,33 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 12-05-2016, 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 27-05-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 6.349,33 €, 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 APARCAMENT.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent:  

 

“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 19 de maig de 2016, 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 a la persona amb disminució que ho ha 

sol·licitat,  i que correspon a l’expedient núm. 4 de l’any 2016. 

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.” 

 

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

aprovada per unanimitat. 

 

5.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ ”CONTROL PARÀMETRES AIGUA PISCINES-2016”.- 

Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 



“Atès que s’acosta la temporada estiuenca de l’any 2016 i que tal i com disposa la normativa actual, cal 

mantenir un control regular dels paràmetres de l’aigua de les piscines municipals, i 

Atès que aquest control cal que el realitzi una empresa especialitzada en aquest tipus d’actuacions, 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 el servei consistent en el control dels paràmetres de l’aigua de les 

piscines municipals per a l’any 2016 al Sr. Sergi Llanes Valls per un import de 600€, més 126€ en 

concepte d’IVA, amb un import total de 726€, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un 

contracte menor, per raó de la quantia. 

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.” 

 

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

 

6.- .- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI MANTENIMENT DE LES PISCINES 

MUNICIPALS – ESTIU 2016.- A continuació es procedeix a donar lectura a la següent proposta que, 

copiada, és la que diu: 

 

Atès que cal contractar el servei del manteniment del complex de les piscines municipals per a la 

temporada estiuenca de l’any 2016, i 

Atès que s’han presentat diverses sol·licituds per tal de gestionar el manteniment del complex de les 

piscines municipals per aquest any 2016, i  

Valorades les propostes presentades per part de les diferents persones que s’han interessat en dur a terme 

l’esmentat servei, 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 el servei de manteniment del complex de les piscines municipals per la 

temporada estiuenca de l’any 2016, a la Sra. Marta Saltó Bori, amb efectes des del dia 11-6-16. 

Segon.- Aprovar el Plec de condicions que ha de regir aquest servei, el qual s’adjunta al seu expedient. 

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

del pressupost vigent. 

Quart.- Requerir la interessada per tal que comparegui a l’Ajuntament per a signar el corresponent 

contracte i dipositi, abans, la fiança corresponent que importa la quantitat de 300 euros. 

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

 

Declarat obert el debat no hi ha cap intervenció. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- ENCÀRREC PROJECTE TÈCNIC.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa llegeix la proposta que 

presenta, la qual, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari continuar amb la pavimentació dels camins 

veïnals del nostre terme, i  

Atès que per tal de dur a terme aquesta actuació cal disposar del corresponent projecte redactat, és pel 

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

 

Primer.- Encarregar als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció del projecte 

tècnic corresponent per tal de poder procedir a pavimentar un tram dels camins del Molinet i de Tàrrega. 

Segon.- Notificar 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 cap intervenció al debat pel qual se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 


