
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 

disset, 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 pel Sr. Tinent d’Alcalde, Ramon Farnell i Barqué, 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 de la Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz, alcaldessa. Tots ells 

assistits de la secretària, M. Carme Llobera i Torres.  

 

Es 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 16-

6-2017, 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.-  APROVACIÓ DE FACTURES.- En aquest punt, el Sr. Tinent d’Alcalde, 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 14.355,39 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 16-06-2017, 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 28-06-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 14.355,39 €, 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. 

 

3.- ATORGAMENT TARJETA APARCAMENT.- A continuació es dóna lectura a la proposta que, 

copiada, és la següent: 

 

“Atès l’expedient tramitat per obtenir una targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució. 

Atès que l’instant ha presentat la corresponent documentació acreditativa de la condició de persona amb 

disminució que supera el barem que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics 

col·lectius, i 

Atès l’informe emès, en data 23 de juny de 2017, per l’Equip de serveis socials, i 

Tenint en compte les facultats de les corporacions locals al respecte, se sotmet a la consideració de la 

Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Atorgar la Targeta d’aparcament individual per la persona amb disminució que ho ha 

sol·licitat i que correspon a l’expedient núm. 4 de l’any 2017. 

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació la proposta presentada i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

4.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS.- A continuació es 

procedeix a donar lectura a la proposta que es presenta en aquest punt i que, copiada, és la següent:  



“Atesa l’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 

subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, i 

Atesa la resolució GAH1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions per a 

inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, i 

Tenint en compte que aquest Ajuntament considera oportú i necessari pavimentar el camí de Tàrrega per 

tal de garantir la millor accessibilitat al nucli urbà i afavorir la mobilitat, és pel qual proposo a la Junta 

de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge una 

subvenció per tal de fer front a les despeses que ocasionarà l’actuació titulada “Pavimentació camí de 

Tàrrega” per a l’anualitat 2018. 

Segon.- Aprovar la sol·licitud de subvenció i formalitzar-la a través dels mitjans telemàtics de l’extranet 

de les administracions catalanes. 

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar tots els document pertinents per l’efectivitat dels 

precedent acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per possibles errors materials que es poguessin 

produir. 

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

 

No hi ha intervencions al debat i se sotmet a votació la proposta que queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- DONACIÓ IMMOBLE CARRER LA BASSA, NÚM. 3.-  En aquest punt es procedeix a la lectura 

de la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que el proppassat 12 de juny de 2017 foren formalitzats els documents de donació, que s’uneixen 

a l’expedient, a favor de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola per part de la Sra. Dolores Verniol Vilaró i 

del Sr Ramon Verniol Vilaró, propietaris de 3/4 parts i d’1/4 part indivises, respectivament, de 

l’immoble que seguidament es descriu: 

 

“URBANA: Immoble ubicat al Palau d’Anglesola, al C. La Bassa, 3, de superfície 64 m2. Limita 

al Nord, amb el C. La Bassa; dreta entrant, a l’Oest amb magatzem municipal; per l’esquerra, 

Est, solar municipal  i al Sud amb Ramon Ferran Calderó. 

INSCRIPCIÓ: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm.3 de Lleida, al volum 123, Llibre 5, 

Foli 204, Finca de Registre 775 

REFERÈNCIA CADASTRAL: 3635302CG3103N0001FK” 

 

Tenint en compte el que disposen l’article 206,2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els 

articles 31 següents i concordants del Reglament del Patrimoni dels ens locals, és per tot el qual proposo 

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

 

Primer.- Iniciar l’expedient per l’acceptació expressa de donació incondicionada que, a favor de 

l’Ajuntament del Palau d’Anglesola han efectuat la Sra. Dolores Verniol Vilaró i el Sr Ramon Verniol 

Vilaró de la finca ubicada al C. La Bassa, 3, en els termes i condicions que figuren en els documents 

formalitzats el dia 12 de juny de 2017. 

Segon.- Sol·licitar els informes tècnics i jurídics corresponents. 

Tercer.- Sotmetre a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’acceptació expressa de la donació 

esmentada. 

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.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n presenta cap. 

 

I, sense cap més assumpte de que tractar, el Sr. Tinent d’Alcalde, 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. 

 


