
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia sis de setembre 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 26-8-2013, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer, i s’indica 

una errada en la redacció de l’acta, en el sentit que es fa constar l’assistència del Sr. Ramon Farnell i 

Barqué, i calia excusar-ne la seva assistència. En canvi es va excusar l’assistència del Sr. Carles 

Esquerda i Serrano, que hi va assistir. Sense cap més observació, es procedeix a la votació de 

l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada per unanimitat. 

 

2.- 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 56.359,44 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 26-08-2013, 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 04-09-13, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 56.359,44 €, 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. 

 

3.- LLICÈNCIA ACTIVITAT ANNEX III, OBERTURA I PRIMERA UTILITZACIÓ.-  En 

aquest punt es dóna compte de la proposta de la Sra. Alcaldessa que, copiada, diu el següent: 

 

“Atesa la documentació presentada sol·licitant llicència per l’activitat “Aula de LLE-3 SCP” 

dedicada a acadèmia d’ensenyament, ubicada al C/ Urgell, 32, baixos, del Palau d’Anglesola, i 

Atès que, d’acord amb els annexos de la Llei 20/09 de prevenció i control ambiental de les 

activitats, l’activitat dalt esmentada es podria classificar amb el codi 12.48 “centres docents”, 

inclosa en l’Annex III i sotmesa al règim de comunicació, i 

Resultant que, verificada aquella documentació i efectuades les comprovacions pertinents, s’ha 

emès en data 4-9-2013 pel tècnic municipal, informe favorable a l’atorgament de la llicència i inici 

de l’activitat projectada, amb les condicions que s’hi relacionen, 

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

 

Primer.- Concedir llicència municipal a “Aula de LLE-3 SCP” pel desenvolupament de l’activitat 

inclosa en l’Annex III i règim de comunicació, dedicada a acadèmia d’ensenyament, ubicada al C/ 



Urgell, 32, baixos, del Palau d’Anglesola., d’acord amb el contingut i amb les condicions de 

l’informe tècnic abans relacionat. 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i primera utilització a “Aula de LLE-3 SCP” pel 

desenvolupament de l’activitat d’acadèmia d’ensenyament, ubicada al C/ Urgell, 32, baixos, del 

Palau d’Anglesola. 

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

de l’activitat esmentada i notificar-la a l’entitat interessada. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per 

unanimitat. 

 

 4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ DELS PADRONS DE TAXES - EXERCICI 2013.- Es 

procedeix, a continuació, a donar lectura a la següent proposta, que diu: 

 

“Acabat el període de cobrament dels padrons de les Taxes i Preus Públics de l’exercici 2013, s’ha 

confeccionat el Compte de recaptació instruït pel recaptador municipal pel cobrament en 

voluntària, i 

Atesos els rebuts que, dins d’aquell període, no han estat liquidats, 

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

 

Primer.- Aprovar el Compte de recaptació emès pel cobrament en voluntària dels padrons de les 

Taxes i Preus Públics de l’exercici 2013.  

Segon.- Lliurar els rebuts no liquidats al recaptador executiu per al seu cobrament en la via 

executiva. 

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

 

No hi ha cap intervenció i se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- CONTRACTACIÓ OBRA TITULADA “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORMA  

PAVELLÓ MUNICIPAL I ADEQUACIÓ D’EQUIPAMENTS”.- A continuació la Sra. Alcaldessa 

dóna compte de la següent proposta que diu: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 12-7-13 va aprovar 

l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat del contracte de l’obra 

titulada “Projecte bàsic i executiu reforma pavelló municipal i adequació d’equipaments”, obra 

inclosa al PUOSC per a l’anualitat 2011, i 

Atès que en la mateixa Junta de Govern també es va aprovar el Plec de clàusules administratives 

que ha de regir la contractació esmentada, i 

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació al Plec de clàusules 

aprovat, per la qual cosa ha esdevingut definitiu, és pel qual proposo a la Junta de Govern 

l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Disposar l’obertura de la licitació del contracte de l’obra titulada “Projecte bàsic i 

executiu reforma pavelló municipal i adequació d’equipaments”. 

Segon.-  Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del 

contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i 

de les raons per la seva acceptació o refús. 

Tercer.-  De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 

10 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de l’endemà al de la recepció de la 

invitació de participació. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa per desenvolupament dels acords adoptats. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Sotmesa a votació la proposta anterior, queda aprovada per 

unanimitat. 



 

6.- 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. 


