
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia vint-i-tres de gener 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: 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 Joan Salvia Fontanet i  Jaume Timoneda i Nabau. 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 9-1-2015, 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 les propostes que presenta la Sra. 

Alcaldessa i que, copiades, són les següents: 

 

a) “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. 99/14.-  Josep M. Serrano Solé i Andreu Serrano Solé: Llicència de segregació de 

l’immoble ubicat a la Pl. Espanya núm. 3. 

Finca inicial:  

Parcel·la urbana, de 792 m2 de superfície, amb façana de 17,90 ml al C. Orient i 45,46 ml al 

C. Lleida, la qual inclou les següents edificacions: 

Habitatge: 258,00 m2 

Patí: 183,00 m2 

Cobert: 113,00 m2 

Magatzem: 238,00 m2 

Finques resultats: 

-Finca segregada: Parcel·la urbana de 351,00 m2 de superfície, amb façana de 20,70 ml al C. 

Lleida, i que inclou diverses construccions descrites al projecte de segregació.  

-Resta de finca matriu: Parcel·la urbana de 441,00 m2 de superfície, amb façana de 17,90 ml 

al C. Orient i de 24,76 ml al c. Lleida, que inclou diferents edificacions que es descriuen a la 

documentació tècnica que s’adjunta a la sol·licitud.  

- Núm. 2/15.- Victor A. Elias Castilla: Llicència urbanística per repassar una paret amb filtracions 

d’aigua i instal·lació d’una canal de recollida d’aigües, de l’habitatge ubicat al C. Jacint 

Verdaguer, núm. 30.  

- Núm. 3/15.-  Jesús Buñales Buñales: Llicència urbanística per realitzar un nou paviment de 

rajoles a la zona de planta baixa i enderroc d’un envà en la zona del menjador, de l’habitatge 

ubicat al C. Sant Antoni, núm. 13.  

- Núm. 4/15.- Josep Balcells Fluvià: Llicència urbanística per a fer el revestiment amb morter 

d’una paret interior de l’habitatge ubicat al C. Fassina, núm. 5.  

- Núm. 5/15.- Construccions Pallàs SA: Llicència urbanística per a l’adequació de les CDM i 

CPM de la instal·lació elèctrica i instal·lació de bomba d’aigua al bloc unifamiliar en filera ubicat 

a l’Av. Miquel Martí i Pol. 



Expedient de pròrroga:  

 - Núm. 1/15.-  Angelina Inglés Mases: Concessió de segona pròrroga de la llicència urbanística 

núm. 73/14. 

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.” 

 

b) “Atès l’expedient instat a nom del Sr. Ramon Tribó Crespo, en sol·licitud de llicència 

urbanística en sòl no urbanitzable,  per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells d’engreix 

amb noves construccions, al polígon 6 parcel·la 27 

Tenint en compte els informes emesos al respecte que consten a l’expedient, 

Tenint en compte l’acord adoptat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida d’aprovació del projecte 

per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells d’engreix amb noves construccions, al 

polígon 6 parcel·la 27 

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

 

Primer.- Aprovar la sol·licitud presentada per llicència urbanística en sòl no urbanitzable, a nom 

del Sr. Ramon Tribó Crespo, per a l’ampliació d’una activitat ramadera de vedells d’engreix amb 

noves construccions, al polígon 6 parcel·la 27, amb les condicions que s’esmenten en els 

respectius informes. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels informes 

emesos, així com notificació dels recursos corresponents. 

Tercer.- Comunicar a l’interessat l’import de l’ICO pertinent 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 sotmeten a votació les propostes presentades, i queden aprovades 

per unanimitat. 

 

3.-CANVIS DE NOM D’ACTIVITATS.- Acte seguit es procedeix a donar lectura a les dues 

propostes que la Sra. Alcaldessa presenta en aquest punt, i que són les següents: 

 

a) “Atesa la sol·licitud, presentada pel Sr. Josep Serrano Felip, en demanda de canvi de nom de 

l’activitat ramadera porcina que consta a nom del Sr. Josep Serrano Felip i esposa a favor del Sr. 

Àngel Salvia Nabau, i 

Tenint en compte l’ informe tècnic emès al respecte i el contingut de la legislació aplicable, 

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

 

Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència d’activitat de l’explotació ramadera porcina, 

ubicada al polígon 5 parcel·la 50 del T.M. del Palau d’Anglesola, concedida per Decret de 

l’Alcaldia de data 13-5-1974 a nom de Josep Serrano Felip i esposa i que en endavant ha de ser a 

nom d’Àngel Salvia Nabau. 

Segon.-  Aquest canvi de titularitat s’autoritza als efectes de realitzar un trasllat de capacitat en 

l’aplicació de nitrats en la mateixa zona vulnerable i que, per tant, aquesta explotació, una vegada 

efectuat el trasllat, es donarà de baixa a tots els efectes. 

Tercer.- Requerir al Sr. Àngel Salvia Nabau per tal que quan es produeixi la baixa definitiva de 

l’activitat, ho comuniqui a l’Ajuntament. 

Quart.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per tal 

que es faci la valoració pertinent del canvi sol·licitat en el Pla de Gestió de les Dejeccions 

Ramaderes de l’explotació. 

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents. 

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

 



b) Atesa la sol·licitud, presentada per la Sra. Helena Miquel Nabau, en demanda de canvi de nom 

de l’activitat ramadera porcina que consta a nom del Sr. Manuel Miquel Sellart  a favor de la Sra. 

HELENA MIQUEL NABAU, i 

Tenint en compte l’ informe tècnic emès al respecte i el contingut de la legislació aplicable, 

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

 

Primer.- Autoritzar el canvi de nom de la llicència ambiental inclosa en l’annex II,   per a 

l’exercici de l’activitat ramadera porcina, ubicada al polígon 3 parcel·la 65 del T.M. del Palau 

d’Anglesola, concedida per acord de la Junta de Govern de data 29-3-2010 a nom de Sr. Manuel 

Miquel Sellart i que en endavant ha de ser a nom de la Sra. HELENA MIQUEL NABAU. 

Segon.- La nova titular de la llicència queda sotmesa als mateixos drets i obligacions que el titular 

inicial i s’hauran de complir el règim de controls a que s’ha de sotmetre l’activitat relacionada. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural per tal que es faci la valoració pertinent del canvi sol·licitat en el Pla de Gestió de 

les Dejeccions Ramaderes de l’explotació. 

Quart.-  Notificar aquest acord a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) del 

Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que en tinguin coneixement. 

Cinqué.- Notificar aquest acord als interessats amb els recursos corresponents. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmeten a votació les propostes presentades i queden 

aprovades 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 42.333,85 € presentades en aquest Ajuntament des 

de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 09-01-2015, 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 22-01-15, que s’adjunta a l’expedient, i que 

importen un total de 42.333,85 €, 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.” 

 

La Sra. Alcaldessa declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Sotmesa a votació la 

proposta presentada queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- CANVI DE NOM NÍNXOLS.- Acte seguit es dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

“Atesa la sol·licitud presentada, en data 31-12-14  per la Sra. Carme Pou Miró, en sol·licitud de 

canvi de nom dels nínxols  3-4 de la fila 148 a favor de la Sra. Carme Miró Miquel  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 3-4 de la fila 148, fins ara a nom de Hs. de 

Magdalena Miró Espinet i en endavant a nom de la Sra. Carme Miró Miquel. 

Segon.- Notificar aquest acord i les taxes corresponents, als interessats, amb inclusió dels recursos 

pertinents. 

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 i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

6.- PRORRATEIG IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA – 3R TRIMESTRE 2014.- A 

continuació es procedeix a donar lectura a la proposta que copiada diu el següent: 

 

   “Ateses les modificacions notificades durant el 3r. trimestre, i que afecten  al Padró de l’Impost 

sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de l’exercici 2014, 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 les modificacions del Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

corresponents a l’exercici 2014, i que són les següents: 

3R. TRIMESTRE-2014: 

ALTES ------------------------- 0,00 € 

BAIXES -------------------- 137,73 € 

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los 

que disposen 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.” 

 

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

queda aprovada per unanimitat. 

 

7.- MODIFICACIONS PADRÓ IBI – ANY 2014.- Tot seguit es dóna lectura a la següent proposta 

que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que s’han confeccionat els padrons de les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, notificades 

pel Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Lleida, en els fitxers del 1r.- 2n.- 3r i 4t.  

trimestre de l’any 2014. 

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 els padrons de les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, notificades pel Centre 

de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Lleida, en els fitxers del 1r.- 2n.- 3r i 4t.  trimestre 

de l’any 2014, pel següents imports: 

Primer trimestre:  17.003,02 euros 

Segon trimestre:  2.516,03 euros 

Tercer trimestre: 0,00 euros 

Quart trimestre:  0,00 euros 

TOTAL  -------------------------- 19.519,05 euros 

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los 

que disposen 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.” 

 

S’obre el debat i com que no hi ha intervencions se sotmet a votació la proposta presentada i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

8.- MODIFICACIONS PADRÓ IAE – 4ART. TRIMESTRE 2013 I 1R, 2N, I 3R. DEL 2014.- 

Acte seguit la Sra. Alcaldessa procedeix a donar lectura a la proposta que presenta en aquest punt i 

que, copiada, és la que diu: 

  

“Ateses les modificacions trameses per l’Agència Tributària, en referència a les altes realitzades 

durant el quart trimestre del 2013 i el primer, segon i tercer trimestres de l’any 2014, les quals 



originen la modificació dels padrons corresponents a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 

dels exercicis 2013-2014,  i 

Atès que per tal de procedir a la liquidació d’aquestes altes és necessària l’aprovació prèvia de la 

modificació esmentada,   

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

 

Primer.- Aprovar les modificacions del Padró i llistes cobratòries de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (IAE) dels exercicis 2013 i 2014, arran de les altes realitzades durant el quart 

trimestre de 2013 i el primer, segon i tercer trimestres de l’any 2014, les quals importen una 

quantitat total de: 

- Quart trimestre 2013 --------------------- 531,45 euros   

- Primer trimestre 2014: ------------------- 423,48 euros 

- Segon Trimestre 2014: --------------------- 0,00 euros 

- Tercer Trimestre 2014: --------------------- 0,00 euros 

        TOTAL VARIACIONS  ------------ 954.93 euros 

Segon.- Notificar aquest acord personalment als afectats per aquestes modificacions, informant-los 

que disposen d’un termini d’un mes per a la presentació d’al·legacions. Cas que no n’hi hagin, 

aquest acord esdevindrà definitiu. 

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

 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. S’obre la votació i la proposta queda 

aprovada per unanimitat. 

 

9.- BONIFICACIONS I EXEMPCIONS IVTM -2015.- A continuació es dóna lectura a la següent 

proposta que diu: 

 

“Ateses les peticions presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en l’Impost de 

vehicles de tracció mecànica, per l’any 2015, la relació de les quals consta a l’expedient, i  

Atès que s’ha presentat la documentació necessària a tal efecte, d’acord amb el contingut de l’art. 4 

de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica,  

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

 

Primer.- Aprovar les sol·licituds  presentades per la concessió d’exempcions i/o bonificacions en 

l’Impost de vehicles de tracció mecànica, i aplicar-les al padró de l’esmentat impost corresponent a 

l’any 2015 i següents, la relació de les quals consta a l’expedient. 

Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, notificant-los els recursos corresponents. 

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

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha cap intervenció. Se sotmet acte seguit la proposta presentada 

a votació i queda aprovada per unanimitat. 

 

10.- BONIFICACIONS IBI-2015.- La Sra. Alcaldessa llegeix, tot seguit, la proposta que presenta en 

aquest punt i que diu el següent: 

 

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

2015, 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 del 20% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 

per a l’exercici 2015, dels immobles on estan empadronats els nou peticionaris que ho han 

sol·licitat 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.” 

 

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

queda aprovada per unanimitat. 

 

11.- PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA – EXERCICI 2015.- 

Acte seguit es presenta la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès que s’ha confeccionat el  Padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 

corresponent a l’exercici de 2015, 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 de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent  a 

l’exercici de 2015, el qual  importa la quantitat de 136.889,90 €. 

Segon.-  Exposar l’esmentat padró així com el seu període de cobrament al públic durant el termini 

d’un mes, amb publicació al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis municipal a 

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. 

 

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

queda aprovada per unanimitat. 

 

12.- CONTRACTACIÓ FESTA MAJOR SANT BLAI, FESTA REVIVAL I CARNESTOLTES 

– 2015.- En aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació dels serveis necessaris per a la celebració 

de la Festa major d’Hivern de 2015, així com també la festa del Carnestoltes, i la festa del 

“Revival Night 70s, 80si 90s”, aquesta última organitzada conjuntament amb la Penya del Barça 

del Palau d’Anglesola, i 

De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 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 la celebració de les festes anteriorment descrites amb les empreses i/o artistes 

que es relacionen i amb les actuacions que també s’indiquen: 

a) FESTA MAJOR HIVERN 2015 

 

- SUBIRÓS SL, els següents artistes i serveis: 

 

CONTRACTE IMPORT  IVA TOTAL 

CAFÉ LATINO      1.400€          294€          1.694€ 

JOAN PERA, MONÒLEG      4.500€          945€          5.445€ 

C.O. SELVATANA      6.900€       1.449€          8.349€ 

DANDY CLOWN (animació infantil)         650€       136,5€        786,50€ 

QUARTZ      1.200€          252€          1.452€ 

EL FLABIOL (animació infantil)         550€       115,5€          665,5€ 

C.O. MARAVELLA      6.900€       1.449€          8.349€ 

PLÀSTICS (animació infantil)         600€          126€             726€ 

SERVEIS LLOGUER GRUPS ELECTRÒGENS    188,25€       39,53€       227,78€ 

VARIS         835€     175,35€    1.010,35€ 

TOTAL 23.723,25€   4.981,88€     28.705,13€ 

 



- JOAN CONDAL I CONGOST, exposició papallones per un import de 1.137,50€ més 

238,87€ en concepte d’IVA, amb un import total de 1.376,37€. 

 

- REVIVAL NIGHT 70s, 80s i 90s: 

 

SERVEIS SOCIOSANITARIS GENERALS SL, serveis preventius (ambulància SVB amb tècnic 

conductor i tècnic ajudant), per un import de 337,50€, exempt d’IVA. 

SUBIRÓS SL 

 

CONTRACTE IMPORT  IVA TOTAL 

EQUIPS TÈCNICS      1.350€       283,5€      1.633,5€ 

SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA      1.300€         273€         1.573€ 

TOTAL      2.650€     559,50€     3.206,50€ 

 

SANTI ROIG, DJ, per un import de 379,75€, exempt d’IVA. 

 

b)CARNESTOLTES 2015 

 

- SUBIRÓS SL, els següents artistes: 

 

CONTRACTE IMPORT  IVA TOTAL 

QUARTET MAMBO SHOW      1.500€          315€          1.815€ 

CERCAVILA ANIMACIÓ FAR-WEST      1.250€       262,5€       1.512,5€ 

TOTAL      2.750€       577,5€       3.327,5€ 

 

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

corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la 

signatura del corresponent contracte. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació aquesta proposta que queda aprovada per 

unanimitat. 

 

13.- SOL·LICITUDS FIRAIRES FESTA MAJOR SANT BLAI - 2015.- A continuació es 

procedeix a la lectura de la proposta que es presenta en aquest punt i que diu el següent: 

 

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

per  instal·lar les seves atraccions, durant els dies 31 de gener, 1, 2 i 3 de febrer en motiu de la 

Festa Major, de la que ha resultat el següent: 

1.- Sol·licituds amb documentació presentada correctament: 

- Sr. Luís Rodríguez Raul 

      - Sr. Ricardo Dos Anjos Patulas 

- Sr. Hector Gustavo Perugachi Sandoval 

- Sra. M. del Rocio Rodríguez Castro 

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 31 de gener, 1, 2 i 3 de febrer. 

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

 

La Sra. Alcaldessa declara obert el debat. No hi ha intervencions. S’obre la votació i la proposta 

queda aprovada per unanimitat. 

 

14.- 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. 

 


