
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia quatre de maig de l’any dos mil 

divuit, 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 assisteixen 

també els regidors Joan Baptista Pou i López i Irene Ruestes i Guillem. 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 

20-4-2018, 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 

presenta la Sra. Alcaldessa en aquest punt, la qual, 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. 7/18.-  Josep Ripoll Ballesté: Llicència per segregar la finca ubicada al C. La Sínia, núm. 10 

en dues finques independents. Finca matriu de 1682,395 m2.  Finques resultants: a) finca de 

613,3725 m2 amb façana de 15,67 m al C. de l’Hospitalet i de 13,58 m. al C. La Sínia. b) finca de 

1.069,0225m2 amb façana de 18,80 m. al C. de l’Hospitalet i de 32,20 m. al C. La Sínia. 

-Núm. 27/18.-  Marta Saltó Bori: Llicència urbanística per realitzar obres de millora en el paviment 

del terrat amb recrescut de morter per a donar protecció a la tela impermeabilitzant existent, en 

l’habitatge ubicat al C. Pla d’Urgell, núm. 1. 

-Núm. 28/18.-  Xavier Ferré Avinyó: Llicència urbanística per a l’arranjament de la façana, 

consistents en desmuntatge de porta exterior i arranjament de revestiment de morter dels pilars 

laterals a la façana posterior de  l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 4. 

-Núm. 29/18.-  Josep M. Espinet Albareda: Llicència urbanística per al tancament de la terrassa 

existent, actualment ja coberta, amb vidre i col·locar-hi una porta, en l’habitatge ubicat a l’Av. Verge 

de Montserrat, núm. 17. 

-Núm. 30/18.-  Núria Isach Viladrosa: Llicència urbanística per reforma en coberta consistent en  

canvi de canal interior de recollida d’aigua, per una exterior en l’habitatge ubicat a l’Av. del Raval, 

núm. 43. 

-Núm. 31/18.-  Josep Banderas Torres: Llicència urbanística per reforma en coberta consistent en  

canvi de canal interior de recollida d’aigua, per una exterior en l’habitatge ubicat a l’Av. del Raval, 

núm. 47. 



-Núm. 32/18.-  Carme Torrelles Fusté: Llicència urbanística per reforma en coberta consistent en  

canvi de canal interior de recollida d’aigua, per una exterior en l’habitatge ubicat a l’Av. del Raval, 

núm. 51. 

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.- 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 48.617,69 € presentades en aquest Ajuntament des de 

la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 20-04-2018, 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 04-05-18, que s’adjunta a l’expedient, i que importen 

un total de 48.617,69 €, 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. 

 

4.- ATORGAMENT TARGETA APARCAMENT.- Acta seguit es procedeix a donar lectura a la 

següent proposta que, copiada, és la que diu: 

 

“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 d’abril de 2018, 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 2018. 

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.” 

 



Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta 

i queda aprovada per unanimitat. 

 

5.- CONVENI SUBVENCIONS “PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017”.- A continuació 

es dóna lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atesa la convocatòria de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació 2017, i 

Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha ofert la possibilitat d’establir un conveni de 

col·laboració entre l’ens esmentat i l’Ajuntament del Palau d’Anglesola per tal d’acollir-se a la 

convocatòria TSF/296/2016 i vincular la contractació d’una persona, durant un període de temps 

determinat, a les tasques de neteja i millora de la via urbana i interurbana de la nostra població, és pel 

qual resolc: 

 

Primer.- Aprovar  el Conveni de delegació de competències vinculat a la convocatòria de l’Ordre  

TSF/296/2016 entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament del Palau d’Anglesola. 

Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu coneixement i 

efectes. 

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

  

Declarada l’obertura del debat, no hi ha cap intervenció, per la qual cosa, se sotmet a votació la proposta 

i queda aprovada per unanimitat. 

 

6.- PLA DE SEGURETAT I SALUT OBRA “PAVIMENTACIÓ CAMÍ DEL MOLINET”.- En 

aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que, copiada, és la següent: 

 

“Atès el contracte d’obres titulat “Pavimentació del camí del Molinet”, i 

Atès que l’empresa Voltes Connecta SLU ha presentat en aquest Ajuntament, en data 27-4-18 el Pla 

de Seguretat i Salut de les obres anteriorment esmentades, i 

Atès que ha estat emès l’informe de Secretaria i que l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut 

d’Obres, és favorable, i 

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’article 7.2 del Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en 

les Obres de Construcció i l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local i 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa Voltes Connecta SLU, 

d’aplicació en l’execució de l’obra titulada “Pavimentació del camí del Molinet”. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres perquè en faci la preceptiva 

comunicació a l’autoritat laboral. 

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

 

Declarada l’obertura del debat no hi ha intervencions. Sotmesa la proposta a votació queda aprovada per 

unanimitat. 

 



7.- CONTRACTACIÓ  “CLIMATITZACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU”.- Acte seguit es 

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

 

“Atès el contingut de la Providència de l’alcaldia de data 2 de maig de 2018 en relació a la 

contractació de l’obra titulada “Climatització pavelló poliesportiu”, mitjançant procediment obert 

simplificat abreujat, i 

Atès el pressupost de licitació d’un import de 62.987,89 euros, més 13.227,46 euros, corresponents a 

l’IVA, i 

Atès el contingut del Plec de clàusules administratives particulars redactat, i 

Atès que l’expedient de licitació requereix una tramitació abreujada i urgent per raons d’interès 

públic, d’acord amb el que disposa l’art 119 de la LCSP, en el sentit que l’Ajuntament del Palau 

d’Anglesola té concedida una subvenció per part de la Diputació de Lleida per a l’execució d’aquesta 

obra que cal justificar abans de finalitzar el mes de juny i també per tal de poder-ne fer ús durant 

aquest estiu, i 

D’acord amb el que estableixen l’art. 116 i 117 de la LCSP, proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra titulada “Climatització pavelló poliesportiu”, 

així com també el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte esmentat.  

Segon.- Declarar la tramitació urgent de l'expedient per a l’execució de l’obra esmentada, per la qual 

s’utilitzarà el procediment obert simplificat i de tramitació reduïda. 

Tercer.- Autoritzar la despesa que comportarà el present contracte, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària corresponent del pressupost vigent. 

Quart.- Anunciar la licitació pública al perfil del contractant. 

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

 

Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet votació la proposta quedant aprovada per unanimitat. 

 

8.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ OBRA TITULADA “CONSTRUCCIÓ PIPI-CAN”.- La 

Sra. Alcaldessa procedeix, acte seguit, a donar lectura a la proposta que diu el següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament considera convenient i necessària l’adequació d’una finca municipal 

per destinar-la a “pipi-can”, en el sentit de poder oferir als propietaris de mascotes un espai concret i 

limitat on els animals puguin córrer i també puguin fer les seves necessitats, i 

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

d’obres menor, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la quantia com de 

les obres a executar, i 

Atesos els pressupostos presentats, a instància d’aquest Ajuntament, i 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

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

 

Primer.- Contractat i adjudicar a l’empresa Jardineria Bonboix SL, el contracte de l’obra titulada 

“Construcció pipi-can”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte menor d’obres. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 9.730,72 euros, més l’IVA corresponent. 

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

corresponent del pressupost. 

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

 



Obert el debat no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada per unanimitat. 

 

9.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “ADQUISICIÓ MOBILIARI 

URBÀ AMB DESTINACIÓ A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS”.- La Sra. Alcaldessa acte seguit, 

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

 

“Atès que aquest Ajuntament considera necessària l’adquisició de mobiliari urbà amb destinació a 

diferents espais públics municipals, en el sentit o bé de renovar-los o bé d’instal·lar-ne de nous, i 

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

menor de subministraments, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la 

quantia com del material a adquirir, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 Happyludic Playground and Urban Equipment SL, el 

contracte titulat “Adquisició mobiliari urbà amb destinació a diferents espais públics”, d’acord amb 

el pressupost presentat, mitjançant contracte menor de subministrament. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 4.453 euros més l’IVA corresponent. 

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

corresponent del pressupost. 

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

 

Declarada l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

10.- CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “ADQUISICIÓ RAMPES 

SKATE”.- La Sra. Alcaldessa acte seguit, dóna lectura a la proposta que, copiada, diu el següent: 

 

“Atès que aquest Ajuntament considera prioritari el fet de fomentar els hàbits saludables mitjançant 

la pràctica de diversos esports, i  

Atès que s’ha adequat un espai municipal per destinar-lo a poder practicar  l’skate  i que ara cal 

dotar-lo dels elements necessaris per al seu funcionament, i  

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

menor de subministraments, en considerar-se aquest procediment el més adequat, tant per raó de la 

quantia com del material a adquirir, i 

Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i 

De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 Happyludic Playground and Urban Equipment SL, el 

contracte titulat “Adquisició rampes skate”, d’acord amb el pressupost presentat, mitjançant contracte 

menor de subministrament. 

El  preu del contracte importa la quantitat de 10.750 euros, més l’IVA corresponent. 

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

corresponent del pressupost. 

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

 



Declarada l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació la proposta i queda aprovada 

per unanimitat. 

 

11.- CONTRACTACIÓ OBRA “CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE 2-B.- Procedeix a continuació 

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

 

“Atès el contingut de la Providència de l’alcaldia de data 30 d’abril de 2018 en relació a la 

contractació de l’obra titulada “Ampliació cementiri municipal, Fase 2-B” mitjançant procediment 

obert simplificat, i 

Atès el pressupost de licitació d’un import de 72.818,21 euros, més 15.291,82 euros, i 

Atès el contingut del Plec de clàusules administratives particulars redactat, i 

D’acord amb el que estableixen l’art. 116 i 117 de la LCSP, proposo a la Junta de Govern l’adopció 

del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra titulada “Ampliació cementiri municipal, 

Fase 2-B”, així com també el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 

contracte esmentat.  

Segon.- Autoritzar la despesa que comportarà el present contracte, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària corresponent del pressupost vigent. 

Tercer.- Anunciar la licitació pública al perfil del contractant. 

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

 

Es declara l’obertura del debat i no hi ha intervencions. Se sotmet a votació aquesta proposta i queda 

aprovada per unanimitat. 

 

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

 

I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les setze hores. 

 

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. 


