
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia nou de març 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 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. Ha excusat 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 22-

2-2017, 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.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a la proposta que la Sra. 

Alcaldessa presenta 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. 12/17.-  Josep Balcells Fluvià: Llicència urbanística per al desmuntatge de teules existents, 

instal·lació de plaques aïllants i tornar a muntar les teules de la coberta de l’immoble ubicat al C. 

Fassina, 5. 

Núm. 13/17.-  Josep Balcells Palau: Llicència urbanística per al desmuntatge de teules existents, 

instal·lació de plaques aïllants i tornar a muntar les teules de la coberta de l’immoble ubicat al C. 

Fassina, 3. 

Núm. 14/17.-  Elisabeth Hueso Baiges: Llicència urbanística per l’arranjament del paviment de l’altell i 

la instal·lació d’un plat de dutxa i nous revestiments de rajola en paraments a l’immoble ubicat al C. 

Lleida, 35. 

Núm. 15/17.-  Jacint Alsina Torres, en nom dels veïns del C. Urgell, 6: Llicència urbanística per a la 

rehabilitació de l’aplacat de la façana de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres ubicat al C. Urgell, 6. 

Núm. 16/17.-  Baptista Pou López: Llicència urbanística per fer una sala en la zona del magatzem i 

petita obertura a la façana de l’immoble ubicat al C. Colon, 30. 

Núm. 17/17.-  Santiago Sanmarini Jovells: Llicència urbanística per instal·lar una tanca metàl·lica en les 

parets de tancament de pati, en zona de mitgera i façana d’edifici entre mitgeres, a l’immoble ubicat al 

C. La Font, 2. 

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.” 

 

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

per unanimitat. 

 

3.- LLICÈNCIA ACTIVITAT I OBERTURA D’ESTABLIMENT.- A continuació es procedeix a donar 

lectura a la següent proposta que diu:  

 



“Atesa la sol·licitud de llicència municipal, presentada pel Sr. Albert Torrelles (de Koncept ingeniería) 

en representació del Sr. Albert Domenjó Vigatà, referent a l’obertura d’un bar en un local comercial 

situat a l’Av. Verge de Montserrat, 5 (locals A i B) del Palau d’Anglesola, i 

Atès que l’activitat, no es troba inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 de prevenció i control 

ambiental de les activitats, i altrament, l’activitat es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 

16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 

governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, dintre del CCAE 563 “Establiments de 

begudes”, inclosa en l’Annex II i sotmesa al règim de comunicació prèvia, i 

Resultant que, verificada la documentació presentada i efectuades les comprovacions pertinents, atès 

l’informe del tècnic municipal emès en data 9-03-2017,  favorable a l’atorgament de la llicència i inici 

de l’activitat projectada, 

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

 

Primer.- Concedir llicència al Sr. Albert Domenjó Vigatà pel desenvolupament de l’activitat referent a 

un bar en un local comercial situat a l’Av. Verge de Montserrat, 5 (locals A i B) del Palau d’Anglesola. 

Segon.- Atorgar llicència d’obertura i 1a. utilització de l’establiment ubicat a l’Av. Verge de 

Montserrat, 5 (locals A i B), pel desenvolupament de l’activitat esmentada. 

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

d’aquesta activitat i notificar-la a l’interessat. 

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

 

S’obre el debat i no hi ha cap intervenció, pel qual se sotmet a votació la proposta presentada 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 47.803,28 € presentades en aquest Ajuntament des de la darrera 

aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 22-02-2017, 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 09-03-17, que s’adjunta a l’expedient, i que importen un 

total de 47.803,28 €, 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.- BONIFICACIONS IBI – EXERCICI 2017.- A continuació es dóna lectura a la següent proposta que 

diu: 

 

“Ateses les instàncies presentades en sol·licitud de bonificació dels rebuts de l’IBI, per a l’exercici 

2017, per la condició de família nombrosa,   i 

Atès que l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu article 5 punt 4, disposa 

que els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa tindran dret a 

una bonificació del 20% sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estiguin 

empadronats.  

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

 

Primer.- Aprovar la bonificació per la condició de família nombrosa en l’Impost sobre béns immobles 

de naturalesa urbana per a l’exercici 2017, dels immobles on estan empadronats els peticionaris que ho 

han sol·licitat, que compleixen les condicions, i que consten a l’expedient.  



Segon.-  Notificar aquest acord personalment als afectats, informant-los que disposen d’un mes per a la 

presentació d’al·legacions. 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 al debat. Sotmesa a votació la proposta presentada queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- MODIFICACIÓ PADRÓ SERVEI AIGUA POTABLE – EXERCICI 2016.-.- Acte seguit es dóna 

lectura a la següent proposta que diu: 

 

“Atesa la modificació efectuada al Padró i llistes cobratòries, corresponent a la Taxa pel servei d’aigua 

potable a domicili, del padró corresponents al segon termini de 2016, en concepte d’altes i baixes,  i 

Atès que per tal de procedir a la seva liquidació és necessària la seva aprovació prèvia,   

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

 

Primer.- Aprovar la modificació efectuada al Padró i llistes cobratòries, corresponent a la Taxa pel 

servei d’aigua potable a domicili, del padró corresponent a l’exercici 2016  en concepte d’altes i baixes 

següents :  

PADRÓ ANY 2016: 2n. termini:  

Total Altes ---------------------------------   42,50 

Total Baixes -------------------------------   92,24 

Segon.- Notificar aquest acord personalment a l’afectat per aquesta modificació, informant-li que 

disposa d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. 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 intervencions al debat i se sotmet la proposta a votació quedant aprovada per unanimitat. 

 

7.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ REPARACIÓ ENLLUMENAT DE PART DELS 

CARRERS ESCARABAT, COMA I CREUETA (SAU-3)”.- En aquest punt es dóna lectura a la 

proposta que, copiada, és la següent: 

  

“Atesa la recent instal·lació de l’empresa Agro Llobera en una parcel·la del polígon industrial SAU-3, 

ubicada concretament entre els carrers Escarabat, Coma i Creueta del polígon esmentat,  per tal de 

desenvolupar-hi la seva activitat industrial, i 

Tenint en compte que en l’actualitat aquesta zona no disposa de subministrament elèctric de 

l’enllumenat públic degut als diferents robatoris del cablejat elèctric que hi han tingut lloc, i 

Atès que aquest Ajuntament considera que és necessari que es reposi, de manera immediata, el 

subministrament elèctric de l’enllumenat públic en la zona que ocupa aquella empresa per tal que 

puguin desenvolupar la seva activitat de manera correcta i eficient, i   

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

d’obres menor, i 

Tenint en compte els diversos pressupostos presentats, 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.- Contractar i adjudicar a l’empresa Antoni Colom Dalmau el contracte titulat “Reparació 

enllumenat de part dels carrers Escarabat, Coma i Creueta (SAU-3)”, d’acord amb el pressupost 

presentat, mitjançant un contracte menor d’obres. El  preu del contracte importa la quantitat de 2335,00 

euros, més 490,35 euros, corresponents al 21% d’IVA. 

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

del pressupost. 

Tercer.- Notificar aquest acord als licitadors amb la inclusió dels recursos pertinents. 

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 presentada que queda aprovada per 

unanimitat. 

 



8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ “PINTURA FAÇANA ESCOLA AV. SANT ROC”.- En 

aquest punt es dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament creu oportú i necessari pintar la façana de l’escola ubicada a l’Av. Sant 

Roc, 24, la qual està força deteriorada, la qual cosa suposarà una millora a l’estètica de l’edifici escolar, 

i 

Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació de l’obra mitjançant un contracte menor d’obres, i 

De conformitat amb el que disposa el TRLCSP, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 

següent acord: 

Primer.- Contractar i adjudicar a l’empresa Pinturas A. Cruz el contracte titulat “Pintura façana escola 

Av. Sant Roc”, mitjançant un contracte menor, per raó de la quantia. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 5.106,86 euros, més 1.072,44 euros, corresponents al 21% 

d’IVA. 

Segon.-  Aprovar les despeses que comporti aquesta obra, amb càrrec a la partida corresponent del 

pressupost de despeses vigent.  

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. 

 

9.- ENCÀRREC PROJECTE “CONDICIONAMENT I MILLORA MOBILITAT AV. PAU 

CASALS”.- A continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que copiada diu el següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament ha executat obres de millora de la mobilitat en diversos carrers de la nostra 

població, i 

Atès que aquesta corporació creu que és convenient donar continuïtat a l’execució d’aquests tipus de 

millores en la mobilitat dels carrers, i concretament a l’Av. Pau Casals, en el sentit que és una de les vies 

més transitades de la nostra població, i  

Atès que per tal de dur a terme aquesta actuació cal disposar del corresponent projecte redactat, és pel 

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

 

Primer.- Encarregar als Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell la redacció del projecte 

tècnic corresponent. 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes. 

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. 

 

 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 trenta-cinc 

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. 

 

 


