
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia u de setembre 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: 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 assisteix també el regidor 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 18-8-2014, 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 la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa 

i que, copiada, diu el 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. 67/14.-  Javiera Roca Ros: Llicència urbanística per a la realització d’un reforç d’una biga 

en l’edificació existent, a la part del darrera de l’immoble ubicat al C. Sant Joan, núm. 6.  

 - Núm. 69/14.-  Tribó Escribà SL: Llicència urbanística pel muntatge d’una canonada en pou 

existent, per modificar la instal·lació de la bomba de l’equip contra incendi, ubicat al C. Mercè 

Rodoreda, núm. 4-10.  

- Núm. 7014.-  Antonio Buñales Giménez: Llicència urbanística per la realització d’obres de repàs i 

manteniment en la façana de l’immoble ubicat al C. Sant Josep, núm. 28.  

- Núm. 71/14.-  Joan Avellana Roca: Llicència urbanística per repassar i pintar la façana de la part 

posterior de l’immoble ubicat al C. Dr. Pont i Gol, núm. 10  

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 aquesta proposta, 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 16.666,27 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 18-08-2014, 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 28-08-14, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 16.666,27 €, 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.- CANVIS DE NOM NÍNXOLS.- Es procedeix a continuació a donar lectura a les propostes que 

presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, que són les següent: 

 

a) “Atesa la instància presentada, en data 19-08-2014, per la Sra. Ramona Macià Montal, en 

sol·licitud de canvi de nom dels nínxols núms. 1 i 2 de la fila 208,  a favor seu 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 núms 1 i 2 de la fila 208, fins ara a nom de Hs. 

Ramon Teixidó Pou, i en endavant a nom de la Sra. Ramona Macià Montal. 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a la interessada, amb inclusió dels 

recursos pertinents. 

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

 

b) Atesa la instància presentada, en data 22-8-14, per la Sra. Teresa Simó Claveria, en sol·licitud de 

canvi de nom dels nínxols núms. 3 i 4 de la fila 158,   a favor de la Sra. Teresa Gené Simó, 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 núms. 3 i 4 de la fila 158, fins ara a nom d’ 

Enrique Simó Flotats, i en endavant a nom de la Sra. Teresa Gené Simó. 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a la interessades, amb inclusió dels 

recursos pertinents. 

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

 

c) Atesa la instància presentada, en data 27-8-14, pel Sr. Blas Vilagrasa Claveria, en sol·licitud de 

canvi de nom del nínxol núm. 1 de la fila 50, 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 nínxol núm. 1 de la fila 50, fins ara a nom de la Sra. Joana 

Bala Cano, i en endavant a nom del Sr. Blasi Vilagrasa Claveria. 

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 sotmeten a votació les propostes 

presentades que queden aprovades per unanimitat. 

 

5.- PROJECTE ADEQUACIÓ ENLLUMENAT SAU-3.- Es procedeix a continuació a donar 

lectura a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, que és la següent: 

 



“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 1-8-14 va aprovar l’expedient 

de contractació i va disposar l’obertura de la licitació per tal d’executar l’obra titulada “Projecte 

d’adequació de l’enllumenat públic del municipi del Palau d’Anglesola. Fase 1.- SAU-3”,  i 

concretament, l’adequació que es refereix al quadre núm. 4 del projecte aprovat, i 

Atesos els pressupostos presentats a instància d’aquest Ajuntament, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un 

procediment  negociat, 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 Antoni Colom Dalmau el contracte per l’actuació titulada 

“Projecte d’adequació de l’enllumenat públic del municipi del Palau d’Anglesola. Fase 1.- SAU-3- 

quadre  núm. 4”, d’acord amb el pressupost presentat, que importa de 4.917’79 euros, IVA inclòs, 

amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovat, en el sentit que ha estat 

l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament, d’acord amb la negociació efectuada. 

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

corresponent del pressupost. 

Tercer.-  Requerir l’empresa perquè el dia 9-9-14 a les 13 h. procedeixi a formalitzar el 

corresponent contracte administratiu. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, 

amb indicació dels recursos procedents. 

Sisè.-Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’article 

151.4 TRLCSP. 

No obstant, la Junta de Govern 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.- CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ FESTA 11 SETEMBRE.- En aquest punt es dona lectura a la 

següent proposta: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’un artista per a la celebració de la Diada 

Nacional de Catalunya, el proper 11 de setembre, i 

Tenint en compte el pressupost presentat, 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 l’actuació de la companyia musical “Sal dels 

Mars” pel proper dia onze de Setembre en motiu de la celebració de la Diada nacional de 

Catalunya, pel preu de 1.000,00€, més 210,00€ en concepte d’IVA. 

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. Sotmesa a votació aquesta proposta queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE 

D’ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ D’UN EDIFICI MUNICIPAL.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, 

procedeix a donar lectura a la següent proposta: 



 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 1-8-14 va adjudicar a 

l’empresa Domènech Serrallers SL l’execució del contracte titulat “Projecte adequació i renovació 

d’un edifici municipal al Palau d’Anglesola”, i 

De conformitat amb les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

segons el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en quant als tècnics competents designats pel 

promotor, encarregats de la direcció i el control de l’obra,   i 

Atès el que disposa la Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny, és pel qual proposo a la Junta de 

Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Designar els següents tècnics  perquè les obres s’executin amb normalitat: 

- Director de l’obra: el Sr. Carles Guerrero i Sala, arquitecte. 

- Coordinador de seguretat i salut de l’obra: el Sr. Jordi Capell i Mateus, arquitecte tècnic. 

 Segon.- Notificar aquest acord als SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu 

coneixement i efectes. 

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

 

No hi ha intervencions al debat obert per la qual cosa se sotmet, acte seguit, la proposta presentada a 

votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

8.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER L’ADQUISICIÓ FINCA PER 

AMPLIACIÓ CEMENTIRI.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent: 

 

“Atès que el senyor Enrique Rabarté Andrés i les senyores Lorena Maria Rabarté Andrés i Eva 

Maria Rabarté Andres són propietaris,  a parts indivises, d’un immoble de naturalesa rústica, que 

segons les dades cadastrals és de 24.240 m
2
 de superfície i segons el registre de la propietat és de 

25.058 m
2
, ubicat al Camí de Linyola d’aquesta localitat i col·lindant al nord amb el recinte del 

cementiri municipal, dels quals 4.362 m
2
 interessen a l’Ajuntament per tal de poder ampliar el 

cementiri municipal, i 

Atès que el Sr. Enric Rabarté Solé, el qual ostenta l’usdefruit de la finca anteriorment descrita i 

amb el beneplàcit dels propietaris esmentats, està d’acord en la venda a l’Ajuntament del Palau 

d’Anglesola, de la part de l’immoble, 4.362 m2., que interessa a la corporació pel preu de 24.000€,  

i 

Atesos els diferents informes emesos pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, 

pels Serveis Jurídics del Despatx Simeó Miquel, i 

Tenint en compte l’informe emès per secretaria-intervenció en relació a l’adquisició directa de 

l’esmentat immoble i el plec de clàusules administratives particulars elaborat, i 

Atès l’informe favorable emès per la Direcció General d’Administració Local, el qual ha tingut 

entrada a les dependències municipals en data 5-5-14, i 

Atès que aquests fets aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del 

procediment d’adquisició directa, i acomplint la normativa vigent que exigeix que prèviament 

l’òrgan de contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars corresponent, és pel 

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

 

Primer.-  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició 

directa de l’immoble de 4.362 m
2
 situat  al Camí de Linyola, del qual n’ostenta d’usdefruit el Sr. 

Enric Rabarté Solé, mentre que la nua propietat la tenen per terceres parts indivises, el senyor 

Enrique Rabarté Andrés i les senyores Lorena Maria Rabarté Andrés i Eva Maria Rabarté Andrés. 

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

La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions, sotmetent, tot seguit, a 

votació la proposta presentada i queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- 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.  
 


