A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia nou 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.- 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 22-4-2014, 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. 33/14.- Santiago Martí Martí i M. Carme Miró Mó: Llicència urbanística per l’ampliació
de la terrassa de l’habitatge ubicat al C. Cervantes, núm. 22A.
- Núm. 37/14.- Col·lectivitat de regants núm. 11: Llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa
per unió de dues canonades, al camí de Lleida al Palau.
- Núm. 39/14.- Prefabricats Pujol SA: Llicència urbanística per a la reparació de la coberta del
magatzem ubicat al C. Pompeu Fabra, núm. 22.
- Núm. 40/14.- Josep Tribó Pascual: Llicència urbanística per repassar la part baixa de la façana
del C. Mercè Rodoreda amb repicat del revestiment en mal estat i tornar a arrebossar amb morter
de ciment i posterior pintat en uns 20 m. lineals per 1 d’alçada, en l’habitatge ubicat a l’Av. Sant
Roc, núm. 16.
- Núm. 41/14.- Julià Solé Sabaté: Llicència urbanística per a la substitució de banyera per plat de
dutxa en bany ja existent, en l’habitatge ubicat al C. Jacint Verdaguer, núm. 32.
- Núm. 43/14.- Dolors Vico Segura: Llicència urbanística pel canvi de tancaments practicables
sense modificar les mesures de forats d’obra, així com per l’arranjament del revestiment d’aquesta
i de la façana posterior, en l’habitatge ubicat al C. Molí, núm. 14.
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 120.822,82 € presentades en aquest Ajuntament
des de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-04-2014, 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 08-05-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 120.822,82 €, 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 DE NOM DEL PANTEÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.- Es procedeix a
continuació a donar lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual diu el
següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 10-04-2014, pel Sr. Sebastià Escolà Tàpies, en sol·licitud
de canvi de nom del panteó que consta a nom del Sr. Isidoro Tàpies Casteràs, 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 del panteó, fins ara a nom del Sr. Isidoro Tàpies Casteràs, i en
endavant a nom del Sr. Sebastià Escolà Tàpies.
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 sotmet a votació aquesta
proposta que queda aprovada per unanimitat.
5.- SUBVENCIÓ MANTENIMENT CONSULTORI MÈDIC.- A continuació la Sra. Alcaldessa
procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola assumeix les despeses ocasionades pel manteniment
del consultori mèdic de la nostra localitat, i
Atesa la convocatòria per a la concessió d’ajuts als ens locals per al funcionament i administració
dels consultoris mèdics locals, anualitat 2014 que ha convocat la Diputació de Lleida, i
Atesa la necessitat d’aprovar la documentació que cal presentar a la Diputació per tal de sol·licitar
aquesta subvenció, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la memòria redactada en relació al manteniment del consultori mèdic local.
Segon.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per tal de fer front a les despeses que
ocasiona el manteniment del consultori mèdic local.
No obstant la Junta de governs 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.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA TITULADA “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE
SANEJAMENT DEL C. ORIENT”.- 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 GARROFÉ SAU, en relació a
l’execució de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament del C. Orient” inclosa al
PUOSC, anualitat 2011, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra titulada “Renovació de la xarxa de sanejament
del C. Orient”, emesa pels directors facultatius, Sr. Carles Guerrero Sala i Sr. Jordi Capell d’un
import de 75.401,93€.
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.- AUTORITZACIÓ TERRASSA EXTERIOR.- A continuació es procedeix a donar lectura a la
proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la instància presentada per la Sra. Sònia Mateu i Camps, en sol·licitud d’autorització per a
la instal·lació de dos tamborets, taula i una paperera, com a punts de servei a l’exterior durant els
mesos d’estiu, de maig a octubre,
És pel qual, proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Autoritzar la instal·lació d’una terrassa al carrer Urgell, núm. 1, baixos, davant del Quiosc
Alternatiu, durant els mesos d’estiu, de maig a octubre, amb les condicions establertes a
l’ordenança.
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.- 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.

