
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-vuit de juny de l’any dos 

mil tretze, 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 Jaume Timoneda i Nabau i Joan Salvia i Fontanet. 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 14-6-2013, 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, diu: 

 

“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. 45/13.- Josep M. Miró Argiles: Llicència urbanística per a la realització d’una canal de 

recollida d’aigua en la zona d’accés al garatge de l’habitatge ubicat a la Pl. Major, núm. 5.  

- Núm. 46/13.-  Reñe Roca SCP: Llicència urbanística per retirar les gàbies de gallines de la 

explotació ramadera avícola situada al polígon 1 parcel·la 2. 

- Núm. 48/13.- Xavier Valios Blanco: Llicència urbanística per realitzar un paviment de rajoles en 

la zona de terrassa, enderrocar dos envans de l’interior de l’edifici i reparar la façana, tot de 

l’habitatge ubicat al C. Nou, núm. 17.  

- Núm. 50/13.-  Josep Manuel Tomàs Ortet: Llicència urbanística per al canvi de banyera per plat 

de dutxa i substitució de revestiment de rajoles del bany de l’habitatge ubicat al C. Mesquita, núm. 

10. 

- Núm. 51/13.-  Josep Bellmunt Guillen: Llicència urbanística per al canvi de banyera per plat de 

dutxa i col·locació d’un revestiment de rajoles en la paret del bany de l’habitatge ubicat al C. Sant 

Joan, núm. 4. 

- Núm. 52/13.-  Sigfredo Rosas Dolorier: Llicència urbanística per al canvi de banyera per plat de 

dutxa en el bany de l’habitatge ubicat a la Pl. Major, núm. 11, 1r.  

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.” 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa, tot seguit, se sotmet a votació la proposta 

presentada i queda aprovada per unanimitat. 

 

3.- LLICÈNCIA ACTIVITAT INNÒCUA I OBERTURA I 1A. UTILITZACIÓ.- Es procedeix, a 

continuació, a donar lectura a la següent proposta: 

 



“Atesa la sol·licitud de llicència municipal, presentada pel Sr. Santiago Campo Moralejo, referent a 

l’obertura d’un comerç per a la “ venda de productes naturals de la comarca del Pla d’Urgell” en un 

local comercial situat a l’Av. Sant Roc, 39, baixos, local B,  del Palau d’Anglesola, i 

Atès que l’activitat, no es troba inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control 

ambiental de les activitats, modificats amb posterioritat per la Llei 9/2011 de promoció de 

l’activitat econòmica, i que, per tant, es pot tramitar com a innòcua, i 

Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, 

atès l’informe del tècnic municipal emès en data 21-6-2013,  favorable a l’atorgament de la 

llicència i inici de l’activitat projectada, 

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

 

Primer.- Concedir llicència al Sr. Santiago Campo Moralejo, pel desenvolupament de l’activitat 

innòcua corresponent a la “venda de productes naturals de la comarca del Pla d’Urgell” en el local 

comercial situat a l’Av. Sant Roc, 39, baixos, local B,  del Palau d’Anglesola. 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat a l’Av. Sant Roc, 39, 

baixos, local B, pel desenvolupament de l’activitat esmentada. 

Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la llicència i a l’obertura i 1a. utilització 

d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat. 

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

 

No hi ha cap intervenció al debat, pel qual, se sotmet a votació la proposta presentada, i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

4.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta  que  presenta la 

Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent: 

 

“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 

factures i obligacions de pagament que importa 5.731,82 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 14-06-2013, 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 27-06-13, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 5.731,82 €, 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.” 

 

No hi ha cap intervenció al debat i  se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- HOMOLOGACIÓ PAU .- Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna compte de la proposta que diu el 

següent: 

 

“Atès el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 

centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, aquest 

Ajuntament ha encarregat als SSTT del Consell Comarcal que redactin el Pla d’Autoprotecció 

corresponent a la pista poliesportiva municipal descoberta, i 

Atès que els esmentats SSTT han fet lliurament d’aquell Pla d’Autoprotecció en data 25 de juny de 

2013, i 

Atès que el Departament d’Interior disposa que l’Ajuntament ha de lliurar un informe d’avaluació 

tècnica dels Plans d’Autoprotecció redactats, i 

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en data 28 de juny 

de 2013, i 



Tenint en compte que l’homologació dels Plans d’Autoprotecció és de competència municipal, 

És pel qual proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Homologar el Pla d’Autoprotecció corresponent a pista poliesportiva municipal 

descoberta, en base a l’informe emès pels SSTT del Consell Comarcal en data 28-6-13. 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil per al seu coneixement i 

efectes, mitjançant l’aplicatiu informàtic Hermes. 

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 la proposta presentada, i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

6.- INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.- Acte seguit es dóna compte de la proposta que, copiada, és la 

següent: 

 

“Atesa la instància presentada per la Sra. Angelina Roure Arnaldo, presidenta de l’Associació 

Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM)  en sol·licitud d’un ajut econòmic per tal de 

cobrir el dèficit que s’ha generat en aquesta entitat, l’any 2012 

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

 

 Concedir l’ajut que aquesta entitat ha sol·licitat per un import de 825 €  

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

 

No hi ha cap intervenció i acte seguit, se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

7.- 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. 

 

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. 


