A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores i trenta minuts del dia set de novembre 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 24-10-2014, 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 les propostes que presenta la Sra.
Alcaldessa i que, copiades, són les següents:
“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. 87/14.- Jaume Santacreu Cots: Llicència urbanística per a la construcció d’instal·lacions de
reg, pou i canonada de reg creuant el camí, en la finca agrícola ubicada al polígon 10 parcel·la 52
del terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 89/14.- Josep Gou Huguet: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per creuar el
camí per al pas d’una canonada de drenatge, al camí adjacent a la finca 54 del polígon 5 del terme
municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 90/14.- Enmanuel Aguilar Jiménez: Llicència urbanística per realitzar un repàs al
revestiment de morter de part de la façana en mal estat, en l’habitatge ubicat al C. Jacint
Verdaguer, núm. 21 en la part que dóna al C. Molí, núm. 3.
- Núm. 91/14.- Teresa Fontanet Vilagrasa: Llicència urbanística per realitzar un reforç de dues
biguetes del forjat de la zona del patí i canvi de varies rajoles del bany, en l’habitatge ubicat al C.
Cervantes, núm. 21.
- Núm. 92/14.- Javiera Roca Ros: Llicència urbanística per realitzar un revestiment de morter de
part de la façana en mal estat, en l’habitatge ubicat al C. Sant Joan núm. 6 en la part que dóna al C.
Fossar Vell, núm. 1.
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 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 17.333,69 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 24-10-2014, 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 06-11-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 17.333,69 €, 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 i, tot seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per
unanimitat.
4.- CANVI DE NOM DE NÍNXOLS.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que diu el següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 25-09-14 per la Sra. M. Rosario Llobera Farré i el Sr.
Josep Llobera Farré, en sol·licitud de canvi de nom dels nínxols 1-2-3-4 de la fila 40, 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 40, fins ara a nom de Hs. de
Ramon Llobera Salvia i en endavant a nom del Sr. Josep Llobera Farré.
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.”
S’obre el debat i no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda
aprovada per unanimitat.
5.- COMPTE RECAPTACIÓ IVTM – EXERCICI 2014”- A continuació la Sra. Alcaldessa
procedeix a donar lectura a la següent proposta que, copiada, diu:
“Acabat el període de cobrament del Padró de l’IVTM de l’exercici 2014, s’ha confeccionat el
Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel cobrament en voluntària, i
Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària del Padró de l’IVTM
de l’exercici 2014.
Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via
executiva.
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 que queda
aprovada per unanimitat.
6.- NOU CONVENI CAMÍ IGNASIÀ.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la següent
proposta que diu:

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 18-7-14 va aprovar el conveni
de cooperació entre diversos municipis, inclòs el del Palau d’Anglesola i altres entitats per a la
promoció del Camí Ignasià, i
Ateses les modificacions que ha sofert la minuta del conveni de cooperació anteriorment esmentat,
sol·licitades per diversos membres integrants del conveni signat, i
Atès que aquestes modificacions del conveni requereixen la seva aprovació per part de l’òrgan
competent, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el nou conveni de cooperació entre l’Ajuntament i l’ens del Camí Ignasià, que
inclou les modificacions proposades.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi el
corresponent conveni.
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 la proposta presentada i
queda aprovada per unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ SERVEI “CONTROL ANALÍTIC AIGÜES
DEPURADORA SAU-3”.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, dóna compte de la proposta que, copiada,
diu el següent:
“Ateses les disposicions legals vigents pel que fa referència a l’obligatorietat de comptar amb una
empresa que realitzi el servei de control analític de les aigües abocades per la depuradora ubicada
al polígon industrial SAU-3, així com també la determinació dels índex biològics en la llera final
d’abocament al Riu Corb, i
Atesa la proposta presentada per l’empresa Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, a
sol·licitud d’aquest Ajuntament, pel que fa al contracte per a la prestació del servei de control
analític de les aigües que aboca l’esmentada depuradora, 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 a l’empresa Tecnologia, Análisis y Medio Ambiente SL, el
contracte titulat “Control analític aigües depuradora SAU-3”, per un import de 1.957’10 €/any,
IVA exclòs, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la
quantia. La vigència del contracte serà d’un any, comptador a partir del 8-11-14.
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.”
No hi ha cap intervenció al debat. Sotmesa a votació la proposta queda aprovada per unanimitat.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA PADRÓ SERVEI D’AIGUA POTABLE – 2N SEMESTRE
2014.- En aquest punt es procedeix a donar lectura a la proposta de la Sra. Alcaldessa que diu el
següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 26-9-14, ha aprovat el Padró
del Servei d’aigua potable - 2n semestre 2014, i
Atès que l’esmentat acord ha estat exposat al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província número 187 de data 1-10-14, exposat al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a
la pàgina web municipal des de l’1-10-14 fins al 3-11-14, ambdós inclosos, als efectes de
presentació de reclamacions, i
Atès que en data 31-10-14 i amb registre d’entrades núm. 2145 s’ha presentat una al·legació per
part de la Sra. Carme Tàpies i Llobera, contra aquell acord, i

Atès l’informe jurídic de data 7-11-14 emès pel Despatx d’Advocats Simeó Miquel,
És per tot l’exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Carme Tàpies i Llobera, en base a
l’informe jurídic emès pel Despatx d’Advocats Simeó Miquel.
Segon.- Aprovar, amb caràcter definitiu el Padró del Servei d’aigua potable - 2n semestre 2014.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona que ha formulat l’al·legació, per al seu coneixement i
efectes, amb la inclusió dels recursos pertinents.
No obstant, la Junta acordarà el que cregui més convenient.”
No hi ha intervencions al debat, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta presentada i queda
aprovada per unanimitat.
9.- LLICÈNCIA SEGREGACIÓ PER L’ADQUISICIÓ FINCA DESTINADA A AMPLIACIÓ
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.- Acte seguit es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès l’expedient tramitat per a l’adquisició d’una finca destinada a ampliar el cementiri
municipal, i
Atès que, en primer lloc, cal autoritzar la segregació pertinent i,
Tenint en compte els informes tècnic i jurídic emesos al respecte que consten a l’expedient,
És per tot el qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Corregir la descripció de la superfície de la finca rústica inicial, propietat del senyor
Enrique Rabarté Andrés i les senyores Lorena Maria Rabarté Andrés i Eva Maria Rabarté Andres,
que segons el registre de la Propietat té una superfície de 25.058m2, ubicada al Camí de Linyola
del terme municipal del Palau d’Anglesola i col·lindant al Nord amb el cementiri municipal.
Que segons el Cadastre, aquesta finca està composta de dues finques:
1.- Referència cadastral 25198A002000050000MY, d’una superfície de 19.878m2.
2.- Referència cadastral 3440203CG3103N0001XK, d’una superfície de 1.846m2.
Segon.- Aprovar la sol·licitud de llicència de segregació , que tot seguit es relaciona, amb les
condicions que s’esmenta en l’informe.
Finques inicials:
a) Finca registral identificada amb la referència cadastral núm. 3440203CG3103N0001XK, amb
unes dimensions aproximades de 22,50 m. d’amplada i uns 86,50 m. de longitud, amb una
superfície cadastral de 1.846 m2 que es corresponen a una superfície real de 2.016 m2, segons
topogràfic.
b) Finca rústica registral, amb referència cadastral 25198A002000050000MY, ubicada al polígon
2 parcel·la 5, amb unes dimensions aproximades de 14,70 m. d’amplada en la zona que limita amb
la part a segregar i de 32,70 m. a la resta de la parcel·la, i amb una superfície de 19.878 m2.
Segregació:
- De la finca rústica de l’apartat b), se segreguen 2.346 m2, que limiten amb la finca inicial
en una línia de 135 m, i amb la finca descrita a l’apartat a) anterior, identificada amb la
referència cadastral 3440203CG3103N0001XK, en una línia de 86,50m.
Finques resultants:
a) Finca rústica, ubicada al polígon 2 parcel·la 5, amb referència cadastral núm.
25198A002000050000MY, amb una superfície, un cop descomptada la segregació, de
17.532 m2 finals.
b) Nova finca, amb una superfície de 4.362 m2, resultant de la inicial descrita a l’apartat a)
més la segregada de l’apartat b), els quals es destinaran a equipament municipal, amb
destinació a l’ampliació del cementiri municipal.
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 la proposta presentada i
queda aprovada per unanimitat.
10.- 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-icinc minuts.

