
 

A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores, del dia deu d’octubre de l’any dos mil setze, 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 Jaume Timoneda i Nabau. A indicació de la Sra. 

Alcaldessa i tenint en compte el contingut de l’art. 113,3 del ROF, hi assisteix també el regidor Joan 

Baptista Pou i López. Excusa la seva assistència la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem. 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 23-

9-2016, 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. 78/16.- Aleix Camps Felip: Llicència urbanística per a la construcció d’una bassa de purins a la 

parcel·la 23 del polígon 2 del terme municipal del Palau d’Anglesola. 

Núm. 79/16.- Joan Miró Sala: Llicència urbanística per la realització d’una construcció per a instal·lar-

hi les bombes de reg, a la parcel·la 19 del polígon 9 del terme municipal del Palau d’Anglesola. 

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.” 

 

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

unanimitat. 

 

3.- LLICÈNCIA D’OBERTURA.- Tot seguit la Sra. Alcaldessa presenta la proposta que, copiada, és la 

següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern, ha concedit la llicència a l’expedient núm. 8/2015 promogut per Central 

Agro-Llobera SA, en sol·licitud de llicència ambiental per l’activitat “d’Emmagatzematge i 

comercialització de productes fitosanitaris” que es troba classificada amb el codi 12.10 “Dipòsit i 

emmagatzematge de productes perillosos, amb una capacitat d’emmagatzematge superior a 50m
3
”, 

inclosa en l’Annex II i sotmesa a règim de llicència ambiental,  ubicada al carrer de La Coma, núm. 27, 

xamfrà amb C. Creueta, núm. 3, del polígon industrial SAU3 del Palau d’Anglesola, és per tot el qual 

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

Primer.- Atorgar llicència d’obertura a l’establiment ubicat al carrer de La Coma, núm. 27, xamfrà amb 

C. Creueta, núm. 3, del polígon industrial SAU3, per a l’exercici d’una activitat “d’Emmagatzematge i 

comercialització de productes fitosanitaris” conforme a les condicions i a les prescripcions indicades en 

la llicència ambiental i en l’informe tècnic. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal. 



Tercer.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a l’obertura de l’activitat esmentada i notificar-

la a l’interessat. 

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

 

No hi ha intervencions pel qual se sotmet a votació aquesta proposta 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 29.400,49 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 23-9-2016, 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 10-10-16, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 29.400,49 €, 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. 

 

5.- CANVI NOM NÍNXOLS .- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent:  

 

“Atesa la sol·licitud  presentada, en 23-9-16  per la Sra. M. Roser Roca Sobrevals, en sol·licitud de 

canvi de nom a favor seu dels nínxols 1-2-3 i 4 de la fila 63, dels nínxols 1-2-3 i 4 de la fila 93, i els 

nínxols 3 i 4 de la fila 100 que consten a nom de Rosario Sobrevals Castillo, 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 dels nínxols següents: 

Fila 63, nínxols 1-2-3 i 4  

Fila 93, nínxols 1-2-3 i 4 

Fila 100, nínxols 3 i 4 

Aquests nínxols consten a nom de Rosario Sobrevals Castillo i en endavant seran a nom de la Sra. M. 

Roser Roca Sobrevals. 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, a l’interessat, amb inclusió dels recursos 

pertinents. 

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

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

6.- ATORGAMENT TARGETA 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 28 de setembre de 2016, 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 a la persona amb disminució que ho ha 

sol·licitat,  i que correspon a l’expedient núm. 6 de l’any 2016. 

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.” 

 

Declarat obert el debat no hi ha intervencions per la qual cosa se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat.” 

 

7.- ALTA AL REGISTRE UNIFICAT DEL CONSORCI AOC .- En aquest punt es procedeix a donar 

lectura a la següent proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, que regula els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el 

procediment administratiu comú a totes les administracions públiques, incloent-hi el sancionador i el de 

reclamació de responsabilitat de les administracions públiques, així com els principis a què s’ha 

d’ajustar l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, i 

Atès el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que estableix i 

regula les bases del règim jurídic de les administracions públiques, els principis del sistema de 

responsabilitat de les administracions públiques i de la potestat sancionadora, així com l’organització i 

el funcionament de l’Administració General de l’Estat i del seu sector públic institucional, per a 

l’exercici de les seues activitats, i 

Tenint en compte que per tal de donar compliment al que disposen aquestes lleis, el Consorci de 

l’Administració Oberta de Catalunya ha implementat el servei de registre unificat,  és pel qual proposo a 

la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei del registre unificat. 

Segon.-  Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per  part del 

Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc). 

Tercer.- L’encàrrec al Consorci AOC de registrar a la referida aplicació tots els documents que es 

generin com a conseqüència de la prestació de serveis d’administració electrònica per part del Consorci 

AOC que requereixen assentament registral. 

Quart.- Que es reconegui com a propi el rebut de registre signat electrònicament amb un segell del 

consorci AOC que s’expedirà en cadascun dels serveis. 

Cinquè.- Que el registre auxiliar electrònic associat a l’extranet de les administracions catalanes 

(EACAT) actuï com a sistema alternatiu per a aquests assentaments cas que l’accés al servei de registre 

s’interrompi per motius de caràcter tècnic, operatiu o relatius al manteniment. 

Sisè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les 

quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud. 

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

 

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

 

8.- CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A 

LA GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU.- Acte seguit, la Sra. 

Alcaldessa, dóna lectura a la següent proposta que, copiada diu: 

 

“Atesa la necessitat urgent de cobrir la gestió del bar del pavelló poliesportiu municipal del Palau 

d’Anglesola, en el sentit d’oferir el servei de bar i realitzar el servei de neteja de les instal·lacions 

poliesportives, i 

Atès el contingut de l’article 112 del TRLCSP en relació a la tramitació urgent dels expedients, i tenint 

en compte el que disposa el  RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació  per a la concessió de la gestió de servei públic 

del bar del pavelló municipal d’esports i neteja de les seves instal·lacions i de conformitat amb el que 

disposa el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 

http://www.seu.cat/consorciaoc


Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el Plec de clàusules administratives que han de regir 

l’adjudicació del contracte i tenint en compte les sol·licituds presentades, i 

Atès 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, i és pel qual proposo a la 

Junta de Govern l’adopció el següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació per a la gestió del 

bar del pavelló poliesportiu municipal del Palau d’Anglesola, en el sentit d’oferir el servei de bar i 

realitzar el servei de neteja de les instal·lacions poliesportives. 

Segon.- Declarar urgent la tramitació de l’expedient en virtut d’allò disposat a l’article 112 del Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic.  

Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, mitjançant 

procediment obert. 

Quart.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 13 dies 

naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPL. 

Cinquè.- Publicar la licitació al perfil del contractant. 

Sisè.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària.   

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 aquesta proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PADRÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE A DOMICILI – 

2N. TERMINI DEL 2016.- Acte seguit es llegeix la proposta que presenta la Sra. Alcaldessa, en aquest 

punt, la qual diu el següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de data 28-8-16 va aprovar, amb caràcter 

inicial,  el Padró del servei d’aigua potable a domicili.- 2n Termini 2016, i 

Atesa l’al·legació presentada dins el termini d’exposició pública de l’esmentat Padró, per la Sra. Carme 

Tàpies i Llobera,  en data 7-10-16 i registrada d’entrades amb el núm. 1703 en referència a l’esmentada 

aprovació, i 

Atès el contingut de l’informe jurídic emès pel Despatx d’Advocats Simeó Miquel, en referència a 

l’al·legació presentada, el qual consta a l’expedient,  

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

 

Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Carme Tàpies i Llobera, en base al contingut de 

l’informe jurídic emès. 

Segon.- Aprovar definitivament el Padró del servei d’aigua potable a domicili.- 2n Termini 2016. 

Tercer.- Publicar aquest acord al BOP, i notificar-lo personalment a l’al·legant,  juntament amb còpia 

de l’informe jurídic i amb  indicació dels recursos corresponents. 

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

 

Es declara obert el debat. No hi ha intervencions. Se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per 

unanimitat. 

 

10.- 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-i-cinc 

minuts. 

 


