
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia vint-i-vuit d’agost 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: 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. Excusa la seva assistència el regidor 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 14-8-2015, 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. 31/15.- Cèlia Fontanet Llovera: Llicència de segregació de la parcel·la ubicada al C. Pou 

Nou, núm. 30 identificada amb la referència cadastral núm.: 4129105CG4102N0001WD, 

consistents en: 

- Finca inicial:  Parcel·la urbana identificada com a parcel·la 1, amb façana de 62,20 m. a 

l’Av. del Raval, de 23,13 m. al carrer del Pou Nou i de 16,42 al carrer de Pompeu Fabra, té 

una superfície cadastral de 1.388 m2 i segons documentació aportada una superfície real de 

1.443,88 m2. 

- Finques resultants de la segregació: 

Parcel·la 1a : 

Superfície 893,88 m2 

Façanes:             Av. del Raval               39,55 m 

   Carrer del Pou Nou   23,13 m 

Límits  Amb parcel·la resultant 1b  21,59 m 

Part posterior de parcel·les  

existents amb façana al  

C Santiago Rusiñol    40,65 m 

Edificacions existents: Conté un habitatge de planta baixa i una planta pis, i una piscina 

Parcel·la 1b: 

Superfície  550,00 m2 

Façanes             Av. del Raval                          22,64 m 

   Carrer Pompeu Fabra                         16,42 m 

Límits  Amb parcel·la resultant 1a   21,59 m 

Part posterior de parcel·les  

existents amb façana al  

C. Santiago Rusiñol    26,45 m 

2. Paràmetres urbanístics 



Els terrenys resten inclosos dins de la zona de ciutat jardí, clau 3a amb les següents 

condicions urbanístiques: 

 Superfície mínima 400 m2 

 Façana mínima 15 m 

 Edificabilitat neta  0,50 m2st/m2 

- Núm. 66/15.- Josep Llobera Solé: Llicència urbanística per reparar un balcó de l’immoble ubicat 

al C. Sant Josep, núm. 11. 

- Núm. 67/15.- M. Dolors Segura Munuera: Llicència urbanística per a la construcció d’una 

estructura i tancament d’un aparcament privat i local sense ús al C. Eres, núm. 12.  

- Núm. 68/15.- Aleix Camps Felip: Llicència urbanística per posar rajola en una paret del pati i 

arrebossar la del carreró que dóna a la part lateral de l’immoble ubicat al C. Cervantes, 31.  

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.- 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 26.030,71 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 14-08-2015, 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 27-08-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 26.030,71 €, 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. 

 

4.- PADRÓ DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES – EXERCICI 2015.- Acte seguit 

la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2015, corresponents a 

l'Impost sobre Activitats Econòmiques, procedents del total de la matrícula definitiva, i 

Atès que, per tal de procedir al seu cobrament, és necessària la seva aprovació prèvia,  

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

 

Primer.- Aprovar el Padró i Llistes cobratòries de l'exercici 2015, corresponents a l'Impost sobre 

Activitats Econòmiques, procedents de la matrícula definitiva, el qual importa un total de 

42.873,16  euros. 

Segon.- Exposar al públic l’esmentat Padró i Llistes cobratòries, així com el seu període de 

liquidació, durant el termini d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler 

d’anuncis municipal, als efectes de possibles reclamacions. 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 pel qual se sotmet a votació la proposta presentada, i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

5.- ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

MUNICIPIS, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT 

GENERAL D’AUTORS I EDITORS.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a 

la proposta que presenta i que diu el següent: 

 

“Atès el conveni subscrit entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de 

Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), en relació a la 

posada en funcionament del pla titulat “Tarifa Plana SGAE”, dissenyat especialment per a 

ajuntaments de poblacions inferiors a 3000 habitants, tarifa mitjançant la qual es facilita 

l’abonament dels drets d’autor generats per un ampli catàleg d’actes gratuïts o amb preus reduïts o 

subvencionats que formen part de la programació cultural habitual del nostre municipi, i 

Atès que aquest Ajuntament ha valorat i estudiat la proposta  d’adhesió a la “Tarifa Plana SGAE” 

presentada per aquestes entitats, i 

Atès que d’aquesta valoració se’n desprèn que l’esmentada adhesió és favorable als interessos 

econòmics del nostre Ajuntament, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Tarifa simplificada, creada a l’empara del 

que disposa el  conveni subscrit entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de 

Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) i d’acord amb les 

clàusules que s’especifiquen a l’expedient. 

Segon.- Optar pel pagament únic, que s’efectuarà abans de l’1 de maig del mateix exercici 

pressupostari en què es realitzin les activitats i que importa un total de 1903,00€. 

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris 

per dur a terme aquest acord. 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Societat General d’Autors i Editors per al seu coneixement i 

efectes. 

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 aquesta proposta i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

6.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT 

PÚBLIC DEL MUNICIPI DEL PALAU D’ANGLESOLA, FASE 1: SAU-3”.- A continuació la 

Sra. Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 17-7-15 va aprovar 

l’expedient de contractació i va disposar l’obertura de la licitació per tal d’executar l’obra titulada 

“Projecte d’adequació de l’enllumenat públic del municipi del Palau d’Anglesola, Fase 1.- SAU-

3”,  i concretament, l’adequació que es refereix al Quadre núm. 3 del projecte aprovat, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació d’aquesta actuació mitjançant un 

procediment  negociat, i 

Atesos els pressupostos presentats a instància d’aquest Ajuntament, i atesa la negociació efectuada 

en data 14-8-15, seguint el procediment, de la qual se’n desprèn que l’empresa o licitador que ha 

presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament ha estat el Sr. Antoni Colom i 

Dalmau, i 

De conformitat amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació titulada “Projecte d’adequació de 

l’enllumenat públic del municipi del Palau d’Anglesola. Fase 1.- SAU-3- Quadre núm. 3”  a 

l’empresa  Antoni Colom i Dalmau, per un import 9.268,35 € més l’IVA corresponent que importa 



1.946,35 €, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, en el sentit 

que ha estat l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’Ajuntament. 

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

corresponent del pressupost. 

Tercer.-  Requerir l’empresa perquè el dia 1 de setembre a les 13:00 h. procedeixi a formalitzar el 

corresponent contracte administratiu. 

Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte administratiu. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, 

amb indicació dels recursos procedents. 

Sisè.-Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’article 

151.4 TRLCSP. 

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. 

 

7.- SOL·LICITUDS FIRAIRES.-  En aquest punt es dóna lectura a la següent proposta: 

 

“Atesa la documentació presentada fins a la data, pels diversos firaires que sol·liciten autorització 

per  instal·lar les seves atraccions, durant els dies 28, 29, 30 i 31 d’agost amb motiu de la Festa 

Major, de la que ha resultat el següent: 

1.- Sol·licituds amb la documentació presentada correctament: 

- Sra. M. del Pilar Marino Rado   

- Sra. Mercedes Marin Marin i M. del Pilar Marino 

- Sra. Jesica López Rubia 

- Sr. Norberto Pilo Antero  

- Sra. Argentina Rivera Braga   

- Sra. Maria Gloria Flores Díaz  

- Sr. Fernando Delgado Sada 

2.- Sol·licitud que hi manca documentació: 

- Sra. Eulalia Casas Tomasa 

Per tot l’exposat proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Autoritzar la instal·lació de totes les atraccions sol·licitades pels peticionaris relacionats 

en l’apartat 1, els propers dies 28, 29, 30 i 31 d’agost. 

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. 

 

8.- 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 vint 

minuts. 

 


