A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia disset de juliol de l’any dos mil
quinze, 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 i Carles Esquerda i Serrano. 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. Excusa la seva assistència el regidor Jaume
Timoneda 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 26-6-2015, 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. 34/15.- PLAURSA SA: Llicència de segregació de la parcel·la ubicada al C. Creueta núm.
3 identificada amb la referència cadastral núm.: 3626102CG2132N0001YQ, consistents en:
-FINCA INICIAL
C. Creueta, 3
Ref. 3626102CG2132N0001YQ
Superfície: 11868.97 m2
-FINQUES RESULTANTS:
Parcel·la 1 :
Superfície
3.508,25 m2
Façanes:
Carrer Pouet
31,40 m
Carrer Creueta
63,59 m
Límits
Amb parcel·la resultant 2
40,96 m
Amb ET
3,5 m
Parcel·la 2:
Superfície
4.186,15 m2
Façanes
Carrer Creueta
33,53 m
Carrer de la Coma
43,89 m
Carrer de l’Escarabat
17,19 m
Límits
Parcel·la resultant 1
40,96 m
Part ET
3,5 m
Part posterior parcel·la 46
7,38 m
Parcel·la 3:
Superfície
4.174,57 m2
Façanes
Carrer l’Escarabat
52,14 m
Límits
Amb parcel·la resultant 2
80,00 m
Amb part posterior parcel·la 46
11,72 m

Amb part posterior parcel·la 47
40,42 m
Amb lateral Zona verda
80,00 m
- Núm. 40/15.- Francesc Balcells Llobera: Llicència urbanística per a repàs de coberta existent per
arranjament de filtracions d’aigua amb canvi de teules trencades i repàs d’aplacat de façana a
l’edifici ubicat al C. Fassina, núm. 21.
- Núm. 49/15.- M. Dolors Segura Munuera: Llicència urbanística per a l’enderroc del sostre i
façanes de l’edifici ubicat al C. Eres, núm. 12.
- Núm. 50/15.- Angela Crespo Llanes: Llicència urbanística per esquerdejar i arrebossar la façana
del C. Cervantes i del C. Ponent de l’immoble ubicat al carrer Cervantes núm. 4.
- Núm. 51/15.- BBVA-ANIDA: Llicència urbanística per a la modificació de la llicència de
segregació de la parcel·la 44 del SAU-3 concedida en data 20-2-15, per tal de corregir l’error
existent en la superfície de les parcel·les relacionades, sent les correctes les següents:
- PARCEL·LA INICIAL:
- Parcel·la 44: 21.263 m2. (abans 21.287’62 m2)
- PARCEL·LES RESULTANTS:
- Parcel·la 44.1
Superfície:
3.424,73 m2 ( abans 3.428,62m2)
Façana:
35 m
Fondària:
100,12 m
- Parcel·la 44.2
Superfície:
3.495,91 m2 ( abans 3.499,88m2)
Façana:
35 m
Fondària:
100,12 m
- Parcel·la 44.3
Superfície:
3.495,91 m2 ( abans 3.499,88m2)
Façana:
35 m
Fondària:
100,12 m
- Parcel·la 44.4
Superfície:
3.495,91 m2 ( abans 3.499,88m2)
Façana:
35 m
Fondària:
100,12 m
- Parcel·la 44.5
Superfície:
3.495,91 m2 ( abans 3.499,88m2)
Façana:
35 m
Fondària:
100,12 m
- Parcel·la 44.6
Superfície:
3.854,63 m2 ( abans 3.859,00m2)
Façana:
-Fondària:
100,12 m
- Núm. 52/15.- Telefónica de España, SA: Llicència urbanística per a la instal·lació d’un pal per
realitzar de manera provisional el desviament d’una línia telefònica afectada per l’enderroc de
l’edifici on s’ha d’ubicar el nou dispensari municipal al C. Sant Josep, 1 cantonada amb Pl.
Abadia.
- Núm. 54/15.- Josep M. Guardia Valls: Llicència urbanística per col·locar un comptador de llum
a la façana de l’immoble i substituir una banyera per un plat de dutxa, a l’habitatge ubicat al C.
Canal, núm. 26.
- Núm. 56/15.- Carme Salvia Benet: Llicència urbanística per reparar el ràfec de la zona de la
canal de recollida d’aigües de la coberta, en la façana de l’habitatge ubicat al C. Fassina, 60.
- Núm. 56/15.- Comunitat de propietaris de la Pl. Major, núm. 11: Llicència urbanística per a la
instal·lació d’una canal de recollida d’aigua de coberta, en la zona de la façana de l’edifici ubicat a
la Pl. Major, núm. 11.
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 la proposta presentada, i queda aprovada per
unanimitat.
3.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INNÒCUA.- Acte seguit, la Sra. Alcaldessa, procedeix a donar
lectura a la proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Ruiz Jové demanant llicència municipal en relació a
una activitat equina, i
Atès el que disposa la Llei 20/2009, del 14 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de la promoció de l’activitat
econòmica, i
Tenint en compte l’informe favorable, emès en data 9-7-2015, per la Sra. M. Carme Torres i
Rulló, Enginyera Tècnica Agrícola del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el que considera
l’activitat com innòcua en relació amb la classificació d’activitats ramaderes regulades en la
normativa abans esmentada i tenint en compte també les condicions que relaciona en l’informe,
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir al Sr. Jaume Ruiz Jové llicència municipal pel desenvolupament de l’activitat
innòcua consistent en tinença de 4 cavalls destinats a l’oci del propi interessat, a les parcel·les 35 i
37 del polígon 3 del terme municipal del Palau d’Anglesola, amb les condicions que es disposen
en l’informe tècnic el qual serà notificat a l’interessat.
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la tramitació de l’expedient
d’autorització d’activitat innòcua.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i 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 48.538,62 € presentades en aquest Ajuntament des
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 26-06-2015, 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 16-07-15, que s’adjunta a l’expedient, i que
importen un total de 48.538,62 €, 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. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat.
5.- CANVI DE NOM NÍNXOL.- Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la
proposta que, copiada, és la següent:
“Atesa la sol·licitud presentada, en data 9-7-2015 pel Sr. Antonio Bresolí Buixadé, en sol·licitud
de canvi de nom del nínxol 2 de la fila 12 a favor del Sr. Antonio Bresolí Buixadél 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 2 de la fila 12, fins ara a nom de Josefa Bresolí Pons
i en endavant a nom del Sr. Antonio Bresolí Buixadé.
Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos
pertinents.
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.
6.- MODIFICACIÓ PADRÓ IAE, 4ART TRIMESTRE 2014”.-.- En aquest punt es procedeix a
donar lectura a la proposta següent, que diu:
“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes realitzades
durant el quart trimestre del 2014, les quals originen la modificació del padró corresponent a
l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2014, i
Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia de la
modificació esmentada,
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les modificacions del Padró i llistes cobratòries de l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE) de l’exercici 2014, arran de les altes realitzades durant el quart trimestre de
2014, les quals importen una quantitat total de:
ALTES 4T- 2014
Quota municipal: ---------------------- 927,29 €
Quota provincial: ---------------------- 195,22 €
TOTAL PADRÓ -------------------- 1.122,51 €
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 hagin,
aquest acord esdevindrà definitiu.
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 i queda aprovada per
unanimitat.
7.- CONTRACTACIÓ ADEQUACIÓ ENLLUMENAT SAU-3.- A continuació es procedeix a
donar lectura a la proposta que ara es presenta i que diu:
“Atès el projecte d’obra titulat “Projecte d’adequació de l’enllumenat públic del municipi del
Palau d’Anglesola. Fase 1.- SAU-3”, redactat per Enginyeria Inalba SL, amb un pressupost de
116.194,59€, IVA inclòs, aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25-2-13, i inclosa
al PUOSC-2014-2017, concretament dins de la línea de subvencions per a despeses de reparació,
manteniment i conservació, i
Tenint en compte que l’adequació de la instal·lació elèctrica que consta al projecte està distribuïda
en quatre quadres i que l’Ajuntament considera la necessitat de realitzar en aquest exercici
l’execució del quadre núm. 3 del projecte redactat, amb un pressupost de l’esmentat quadre de
18.915,65€, més 3.972,29€ en concepte d’IVA , i
Atès el Decret 104/2014, de 22 de juliol pel qual s’aproven determinades mesures en relació amb
les anualitats 2014 i 2015 del PUOSC i es decreten les aportacions en concepte de despeses de
reparació, manteniment i conservació que corresponen, entre altres, al nostre municipi, i
Ateses les directrius dictades pel Departament de Governació pel que fa referència als terminis per
justificar l’execució de l’esmentada obra i així poder rebre l’import de la subvenció concedida, i
Atesos els informes emesos pels SSTT municipals i per secretaria-intervenció, els quals consten a
l’expedient, i
Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de
regir l’adjudicació del contracte, i
Atès el que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i

Tenint en compte que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient és la Junta de Govern, en
virtut de la delegació atribuïda pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió de data 25-6-15, és pel qual
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir l’actuació titulada “Projecte
d’adequació de l’enllumenat públic del municipi del Palau d’Anglesola. Fase 1.- SAU-3”, i
concretament, la que es refereix al quadre núm. 3 del projecte aprovat, per un import de total de
18.915,65€, més 3.972,29€ en concepte d’IVA.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació.
Tercer.- Declarar la urgència d’aquesta contractació, la qual es tramitarà per procediment
negociat sense publicitat.
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.”
Es declara obert el debat i no hi ha intervencions, ple qual se sotmet a votació la proposta presentada
i queda aprovada per unanimitat.
8.- CONTRACTE MENOR “SUBMINISTRAMENT PORTERIES CAMP D’ESPORTS”.- En
aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament del Palau d’Anglesola considera oportú i convenient adquirir unes porteries
de futbol noves i resta de complements, amb destinació al camp d’esports en el sentit que les que
s’empren actualment estan malmeses, 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 PRODIUR SPORTS SL el contracte titulat “Adquisició
porteries de futbol i resta de complements” per un import de 1547,47 €, més 324,97 €, en concepte
d’IVA, amb un import total de 1872,44€, 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 cap intervenció. Se sotmet 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 trenta
minuts.

