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

quinze, 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 31-7-2015, 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. 61/15.- Jaume Timoneda i Nabau: Llicència urbanística per a l’obertura de rasa  en la zona 

de la vorera i part de l’interior de l’edifici per l’arranjament d’escomesa de clavegueram obstruïda 

a la part posterior de l’immoble ubicat al C. Sant Antoni, núm. 5.  

- Núm. 62/15.- Teresa Fontanet i Vilagrasa: Llicència urbanística per a l’arranjament de paviment 

de terra amb col·locació d’aïllament amb parets de sandwich i grava en base del paviment, a la 

zona posterior de l’edifici ubicat al C. Cervantes, núm. 21.  

- Núm. 63/15.- Jaume Tarragona i Ortet: Llicència urbanística per a l’obertura de rasa en la zona 

interior de la planta baixa per arranjament de canonada obstruïda, a l’edifici ubicat  al carrer Àngel 

Guimerà, núm. 6.  

- Núm. 64/15.- Daniel Rebollo i Medina: Llicència urbanística per a realitzar un paviment en la 

zona del pati interior de l’edifici ubicat al C. Cervantes, núm. 22-B.  

- Núm. 65/15.- Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per a l’obertura d’una 

rasa per a connexió d’un nou subministrament de gas, al C. Mollerussa, núms. 20-28.  

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 24.015,73 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 31-07-2015, 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 13-08-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 24.015,73 €, 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

4.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la 

proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en data 13-8-2015  pel Sr.  Joan Bernaus Sobrevals, en sol·licitud 

de canvi de nom dels nínxols 3 i 4 de la fila  248,  a favor de Juan Bernaus Sobrevals, M. Alba 

Bernaus Sobrevals i Josep M. Bernaus Sobrevals, 

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 3 i 4  de la fila 248,  fins ara a nom de Joan 

Bernaus Viladrosa i Concepció Sobrevals Nadal i en endavant a nom de Juan Bernaus Sobrevals, 

M. Alba Bernaus Sobrevals i Josep M. Bernaus Sobrevals. 

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 cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ ACTES DE LA FESTA MAJOR-ESTIU 2015.- En 

aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que presenta i que diu el 

següent: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de la resta dels artistes i serveis necessaris 

per a la celebració de la Festa Major d’estiu 2015 

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, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, amb l’empresa 

SUBIRÓS SL les actuacions que seguidament s’indiquen amb motiu de les festes patronals d’estiu 

2015: 

 

FESTA MAJOR ESTIU 2015 

 

 

CONTRACTE IMPORT  IVA TOTAL 

DIABLES KERESSUS 1.900,00€ 399,00€ 2.299,00€ 

ESPECTACLE PAIAIOS    600,00€ 126,00€    726,00€ 



CIA TURURUT    600,00€ 126,00€    726,00€ 

GRAN PREMIER 1.500,00€ 315,00€ 1.815,00€ 

VARIS I GRUPS ELECTRÒGENS 1.158,75€ 243,34€ 1.402,09€ 

CONCERT JOVES 7.840,00€ 1.646,40€ 9.486,40€ 

BATUKAMELATÚ    375,00€     78,75€   453,75€ 

TOTAL 13.973,75€ 2.934,49€ 16.908,24€ 

 

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

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- 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 intervencions pel qual se sotmet a votació aquesta proposta i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ARRANJAMENT DELS CAMINS DEL TERME, 

2A. FASE”.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Atès que cal finalitzar les obres d’arranjament 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 

Atès que les obres executades en una 1a fase van ser adjudicades a l’empresa Mases SL, 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, 2a fase”, mitjançant un contracte menor d’obra, per raó 

de la quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 3.423,88 euros, més 719,01 euros, corresponents al 

21% d’IVA. 

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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “ARRANJAMENT CAMÍ DE LA COMA”.- En aquest 

punt es dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Atès que aquest Ajuntament ha vist necessari l’arranjament del camí de La Coma en el sentit que 

s’ha comprovat que està molt malmès i per tant cal procedir a sotejar-lo, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un contracte d’obres menor, 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.- Adjudicar a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, el contracte de 

l’obra titulat “ Arranjament camí de la Coma”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant 

contracte menor d’obres. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 5.625,50 euros, més 1.181,35 euros, corresponents al 

21% d’IVA. 

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

pressupostària pertinent. 

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 la proposta presentada 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 quinze hores i quinze 

minuts. 


