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

setze, 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 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. S’excusa l’assistència del Sr. Ramon Farnell i 

Barqué. 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 22-01-2016, 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. 6/16.-  Àngel Salvia Nabau: Llicència urbanística per fer 6 divisòries d’1m. d’alçada en el 

magatzem agrícola, ubicat al polígon 8 parcel·la 54. 

Núm. 7/16.- Carme Serrano Bonell: Llicència urbanística per a la substitució de la banyera per un 

plat de dutxa en l’habitatge ubicat al C. Ausiàs March núm. 3. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb inclusió de les condicions indicades als 

informes emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar als interessats 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.- AUTORITZACIÓ RÈGIM DE COMUNICACIÓ.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la 

proposta que copiada, és la següent: 

 

“Atesa la sol·licitud, presentada pel Sr. Marc Sanfeliu Sangrà, per la comunicació ambiental per 

l’activitat de granja porcina d’engreix al polígon 8, parcel·la 1, al T.M. del Palau d’Anglesola, i 

Atès que alhora ha adjuntat la Certificació Tècnica, acreditativa de que les instal·lacions i 

l’activitat compleixen tots els requisits ambientals entre d’altra documentació, i 

Tenint en compte el que disposen els Annexos de la  Llei  20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per Llei 9/2011, del 29 de desembre, de 

promoció de l’activitat econòmica, l’activitat d’explotació ramadera porcina d’engreix per una 

capacitat de 2.000 porcs d’engreix, està inclosa a l’Annex III i per tant, sotmesa a règim de 

comunicació, i 

Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, en data 

4-2-2016, el tècnic ha emès un informe favorable al respecte.  



És per tot el qual proposo a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Autoritzar el Sr. Marc Sanfeliu Sangrà, el desenvolupament de l’activitat inclosa en 

l’Annex III, règim de comunicació, corresponent a una granja porcina d’engreix per una capacitat 

de 2.000 porcs, ubicada al polígon 8, parcel·la 1 del terme municipal del Palau d’Anglesola. 

Segon.-  Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència d’activitat de l’annex III. 

Tercer.- Notificar aquests acords a la persona interessada 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions, i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

4.- 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 32.291,43 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-01-2016, 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 05-02-16, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 32.291,43 €, 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 pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

5.- CANVI NOM DE NÍNXOLS.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, llegeix la proposta que 

presenta, la qual, copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la sol·licitud presentada, en 12-1-16  pel Sr. Ramon Maria Vilagrasa Felip, en sol·licitud 

de canvi de nom a favor del Sr. Ramon Maria Vilagrasa Felip  dels nínxols  3 i 4 de la fila 193 que 

consten a nom d’Alejandro Vilagrasa Inglés i el núm. 1 de la Fila 237 que consta a nom de  Carme 

Felip Berga,  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 3 i 4 de la fila 193 que consten a nom d’Alejandro 

Vilagrasa Inglés i el núm. 1 de la Fila 237 que consta a nom de  Carme Felip Berga i en endavant a 

nom del Sr. Ramon Maria Vilagrasa Felip. 

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.” 

 

Es declara l’obertura del debat, però no hi ha intervencions, pel qual se sotmet a votació aquesta 

proposta i queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- BONIFICACIONS IBI – EXERCICI 2016.- A continuació es dóna lectura a la següent proposta 

que diu: 

 

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per a l’exercici 

2016, per la condició de família nombrosa,   i 



Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 5 punt 4, 

disposa que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa 

tindran dret a una bonificació del 20% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on 

estiguin empadronats.  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar la bonificació per la condició de família nombrosa en l’Impost sobre béns 

immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2016, dels immobles on estan empadronats els 

peticionaris que ho han sol·licitat, que compleixen les condicions, i que consten a l’expedient.  

Segon.-  Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen 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 cap intervenció al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM - 2016.- A continuació es dóna lectura a la següent 

proposta que diu: 

 

“Ateses les noves peticions presentades i/o la nova documentació requerida per la concessió 

d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de vehicles de tracció mecànica, per l’any 2016, la 

relació de les quals consta a l’expedient, i  

Atès que la documentació presentada és correcta i necessària, d’acord amb el contingut de l’art. 4 

de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica,  

És per tot el qual proposo a la Junta de Govern  de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar les sol·licituds  presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en 

l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de l’esmentat impost corresponent 

a l’any 2016 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient. 

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents. 

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

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet acte seguit la proposta presentada 

a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

8.- MODIFICACIONS PADRONS AIGUA- EXERCICIS DIVERSOS.- Es dóna lectura, tot 

seguit, a la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa i que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les modificacions efectuades als Padrons i llistes cobratòries, corresponents a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2009-2010-2011-2012-2013- 2014 i 2015  en 

concepte d’altes i baixes,  i 

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions efectuades als Padrons i llistes cobratòries, corresponents a la 

Taxa pel servei d’aigua potable a domicili, dels exercicis 2009-2010-2011-2012-2013- 2014  i 

2015  en concepte d’altes i baixes següents:  

  

ANY 2009 

Total Altes -----------------------------   73.63 

Total Baixes  ---------------------------   50.78 

 

ANY 2010 

Total Altes -----------------------------   74.18 

Total Baixes  ---------------------------   51.97 

 

ANY 2011 



Total Altes ---------------------------   138.17 

Total Baixes --------------------------   106.59 

 

ANY 2012 

Total Altes ---------------------------   150.02 

Total Baixes ---------------------------- 116.42 

 

ANY 2013 

Total Altes --------------------------   1496.73 

Total Baixes -------------------------   4913.73 

 

ANY 2014 

Total Altes ---------------------------   293.24 

Total Baixes --------------------------   852.15 

 

ANY 2015 

Total Altes  --------------------------   1938.77 

Total Baixes  ------------------------   2476.27 

 

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-

los 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.” 

 

S’obre el debat i no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

9.- APROVACIÓ PROJECTE TITULAT “MILLORA I ADEQUACIÓ D’ACCESSIBILITAT 

DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE L’AV. SANT ROC”.- Acte seguit, es procedeix a la lectura de la 

proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que el Ple de la Diputació de Lleida, per acord de 17 d’abril de 2015, ha acordat l’aprovació 

definitiva del Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, de l’anualitat 2015, i 

Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola hi va incloure l’obra titulada “Millora i adequació 

d’accessibilitat de l’edifici municipal de l’Av. Sant Roc” i 

Atès que els SSTT del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a instància d’aquest Ajuntament, han 

redactat el corresponent projecte, 

És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:0 

 

Primer.- Aprovar el projecte titulat “Millora i adequació d’accessibilitat de l’edifici municipal de 

l’Av. Sant Roc al Palau d’Anglesola”, d’un import de 47.187,71€, IVA inclòs.  

Segon.- Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel termini de 

trenta dies, mitjançant edictes que s’inseriran al BOP i al Tauler municipal termini durant el qual 

els interessats podran examinar-lo i formular les reclamacions, suggeriments i al·legacions que es 

tinguin per convenients. 

Tercer.- Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació, 

suggeriment ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat 

d’ulterior resolució. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada per 

unanimitat. 

10.- ADQUISICIÓ MÀQUINA NETEJADORA.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la 

següent proposta que diu: 

 

“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola considera oportú i necessari adquirir una màquina 

netejadora amb destinació als equipaments municipals i principalment al pavelló poliesportiu, en el 



sentit que la utilització d’aquest tipus de maquinària per a la neteja del paviment del pavelló està molt 

més indicat que la utilització de les mopes, i 

Tenint en compte l’import del pressupost presentat es considera que es tracta d’un 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 Grizzly Hispania SL el contracte titulat “Adquisició 

màquina netejadora”,  amb destinació als equipaments municipals i principalment al pavelló 

poliesportiu,  per un import de 2.194,21 €, més 460,78 €, en concepte d’IVA, amb un import total de 

2.654,99 €, d’acord amb el pressupost ofertat, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. 

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

corresponent. 

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.” 

 

Es declara obert el debat i no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i 

queda aprovada per unanimitat. 

 

11.- 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 trenta 

minuts. 

 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet aquesta còpia de l’acta a 

reserva dels termes que en resultin de la seva aprovació.  

 


