A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del vint-i-u de febrer 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 7-2-2014, 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. 11/14.- Cooperativa Agrària Sant Roc: Llicència urbanística per realitzar una rasa per al
pas d’una canonada de reg per a arbres que es volen plantar al llarg de la pantalla acústica ubicada
al C. Urgell, núms. 56-58.
- Núm. 12/14.- Felip Bosch Sobany: Llicència urbanística per l’arranjament de canonada de reg
existent a la vora del camí per arreglar filtracions d’aigua, a la parcel·la 116 del polígon 11 del
terme municipal del Palau d’Anglesola.
- Núm. 14/14.- Rosa M. Masip Sans: Llicència urbanística per realitzar un nou revestiment amb
morter de ciment i eliminació del malmès, amb muntatge de bastida, tot en la part posterior, C.
Ponent, 14, de l’habitatge existent ubicat al C. Sant Josep, 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 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 58.077,82 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 07-02-2014, 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 20-02-14, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 58.077,82 €, 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.- MODIFICACIÓ PADRÓ IBI URBANA, 4RT. TRIMESTRE 2013.- En aquest punt es dóna
lectura a la proposta que diu el següent:
“Atès que s’han confeccionat els padrons de les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, que afecten
als padrons dels anys 2012 i 2013, notificades pel Centre de Gestió Cadastral i Cooperació
Tributària de Lleida, en el fitxer del 4t. trimestre de l’any 2013, i
Atès que per tal de procedir al seu cobrament és necessària la seva aprovació prèvia,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, que afecten als padrons
dels anys 2012 i 2013, notificades pel Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de
Lleida, en el fitxer del 4t. trimestre de l’any 2013, per import de 614,63 €.
Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informantlos 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.”
No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que ha quedat aprovada per
unanimitat.
5.- CERTIFICACIÓ
NÚM. 2
I ACTA DE RECEPCIÓ DE L’OBRA TITULADA
“PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL I ADEQUACIÓ
D’EQUIPAMENTS”.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu:
“Atesa la certificació d’obra núm. 2 i última presentada per l’empresa Disseny TEA3 SL en
relació a l’execució de l’obra titulada “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i
adequació d’equipaments” inclosa al PUOSC, anualitat 2011, i
Atesa l’acta de recepció lliurada a aquest Ajuntament pels directors facultatius de l’esmentada
obra, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.-Aprovar la certificació núm. 2 i última de l’obra titulada “Projecte bàsic i executiu
reforma pavelló municipal i adequació d’equipaments”, emesa pels directors facultatius, Sr.
Ramon Batalla Roselló i Sr. Jordi Capell Mateus, d’un import de 37.979,16€.
Segon.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció de l’esmentada obra.
Tercer.- Trametre aquest acord així com la certificació i l’acta de recepció esmentada, al
Departament del PUOSC per l’abonament de la subvenció corresponent.
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.

6.- PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DEL PALAU
D’ANGLESOLA (PAES).- A continuació la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la
següent:
“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de data 2-8-13 va adjudicar a
l’empresa ARTECNIA GROUP, el contracte de serveis titulat “Elaboració de l’Inventari de
Referència d’Emissions (IRE) i Redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)”, i
Atès que la redacció d'aquest Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible està subvencionat per la
Diputació de Lleida en el marc dels Ajuntaments signataris del Pacte d'Alcaldes per a l'eficiència
energètica i la lluita contra el canvi climàtic, i
Atès que en data 20-2-14 i amb registre d’entrades núm. 368 aquella empresa ha lliurat a
l’Ajuntament el Pla d’Acció per a l’energia sostenible del nostre municipi i que també inclou
l’elaboració de l’Inventari de Referència d’Emissions , i
Atès l’informe de secretaria emès en data 20-2-14, és pel qual proposo a la Junta de Govern
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible del municipi del Palau
d’Anglesola.
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de
l’Ajuntament, comptats des de l’endemà de la publicació al BOP, a fi de que qualsevol interessat
pugui presentar al·legacions. Cas de no presentar-se al·legacions aquest acord esdevindrà
definitiu.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa, o a la persona que es delegui, tan àmpliament com en dret
sigui possible, per signar els documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet la proposta presentada a votació i queda aprovada per
unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ FESTA CARNESTOLTES I FESTA DE LES
CASSOLES ANY 2014.- Tot seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, diu:
“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de la celebració de les festes següents:

“Festa del Carnestoltes” el dia 1 de març

“Festa de les Cassoles 2014”, el dia 9 de març
I, tenint en compte els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, es considera que
es tracta d’un contracte menor, 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 amb l’empresa SUBIRÓS SL:
“Festa del Carnestoltes”:
TRIO CORAL.............1.200,00€ més 252,00€ en concepte d’IVA
PATATXON................1.250,00€ més 262,50€ en concepte d’IVA
“Festa de les Cassoles 2014”:
DUO THE PARADISE.............600,00€ més 126,00€ en concepte d’IVA
Segon.- Aprovar les despeses que comporti aquesta contractació i que importen un total de
3.050,00€ més 640,50€ en concepte d’IVA 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.”

Declarat obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta 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 deu
minuts.

