
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia disset de maig de l’any dos mil 
tretze, 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 i 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 3-5-2013, 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.- Tot seguit es dóna compte de la proposta que es presenta en 
aquest punt i que, copiada, diu: 
 

“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. 25/13.-  Explotacions Pemar SL: Llicència urbanística per al repàs de la coberta existent per 
arreglar filtracions d’aigua i la realització de nous revestiments de morter a l’interior del magatzem 
ubicat al C. Canigó, núm. 44. 
Núm. 26/13.- Juan Carlos Abascal Barquin: Llicència urbanística per al sanejament i consolidació 
de part de les cantoneres del balcó de la façana de l’habitatge ubicat al C. Mollerussa, núm. 59.  
Núm. 27/13.-  Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per obrir una cala per a la 
instal·lació d’una vàlvula de purga en instal·lació existent,  al lateral accés A-II. 
Núm. 28/13.-  Gas Natural Distribución SDG, SA: Llicència urbanística per obrir una cala per a la 
instal·lació d’una vàlvula de purga en instal·lació existent,  al lateral A-II, Km. 485+533. 
Núm. 29/13.-  Enric Tomàs Simó: Llicència urbanística per al repàs de la canal en coberta per 
arreglar filtracions d’aigua, de l’habitatge ubicat al C. Castell, núm. 39. 
Núm. 30/13.-  Domènec Espinet Camps: Llicència urbanística per apuntalar la teulada i reconstruir 
la paret del magatzem ubicat al C. Colon, núm. 4.  
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.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa, tot seguit, se sotmet a votació la proposta 
presentada i queda aprovada per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ DE FACTURES.- A continuació es dóna lectura a la proposta  que  presenta la 
Sra. Alcaldessa en aquest punt i que, copiada, és la següent: 

 



“Ateses les compres i serveis ordinaris realitzats per l’Ajuntament,  segons relació emesa de les 
factures i obligacions de pagament que importa 31.969,08 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 03-05-2013, 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 16-05-13, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 31.969,08 €, 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 cap intervenció al debat i  se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 
unanimitat. 

 
4.- MODIFICACIÓ PADRÓ IBI- 2N. TRIMESTRE 2012.- En aquest punt la Sra. Alcaldessa dóna 
lectura a la proposta que presenta i que, copiada, diu el següent: 
 

“Atès que s’ha comprovat que al padró de les variacions cadastrals de l’IBI Urbana, corresponents 
al 2n. trimestre de l’any 2012, aprovat per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament en sessió de 
data 14-12-12, es van incloure per error unes variacions de dades personals que no havien d’afectar 
als valors econòmics dels rebuts,   
Atès que l’import dels rebuts inclosos indegudament importen un total de 320,15 €,  
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les baixes dels rebuts inclosos al padró de les variacions cadastrals de l’IBI 
Urbana corresponents al 2n. trimestre de l’any 2012, per import de 320,15 € 
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.” 
 

Obert el debat no hi ha intervencions, pel qual se sotmet, acte seguit, la proposta a votació i queda 
aprovada per unanimitat. 
 
5.- MODIFICACIÓ PADRÓ REC. ESCOMBRARIES – 2N. SEMESTRE 2012.- Acte seguit la 
Sra. Alcaldessa, procedeix a donar lectura a la següent proposta: 
 

“Atès el padró de modificacions per altes i baixes que s’ha emès i que afecta al padró del servei de 
recollida d’Escombraries corresponent al 2n. semestre de l’exercici 2012, 
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 el Padró de modificacions, per altes i baixes, que completa el Padró de recollida 
d’escombraries  corresponent al 2n. semestre de l’exercici 2012.  Les modificacions recollides 
ascendeixen a: 
Total altes .................................................8.228,00 € 
Total baixes ................................................    75,00 €  
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.” 

 



Obert el debat no hi ha intervencions i se sotmet a votació l’anterior proposta que queda aprovada per 
unanimitat. 
 
6.- DELEGACIÓ DE SERVEIS AL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL.- En 
aquest punt, la Sra. Alcaldessa, dóna lectura a la proposta que diu el següent:  
 

“Atès l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell comunicant que el consell d’Alcaldes 
del dia 20 de setembre de 2012 va informar favorablement, amb la posterior aprovació del Ple de 
data 1 d’octubre de 2012, del canvi d’obra inclosa al PUOSC-2012 destinada al Pla de Camins, per 
passar a finançar dos actuacions vinculades a obres als municipis de la comarca, i 
Atès que en l’esmentat escrit es manifesta que les dues actuacions que es duran a terme són: 
“Accessibilitat i mobilitat” i “Millora d’eficiència energètica i ambiental” i que hem de sol·licitar 
les obres que volem incloure a una o ambdues actuacions, i 
Atesa la necessitat de delegar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell els serveis d’“Accessibilitat i 
mobilitat” i “Millora d’eficiència energètica i ambiental” a l’empara de l’art. 167 b) del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, i 
Atès que l’art. 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix que els consells comarcals 
poden exercir les competències que els deleguin, entre altres, els municipis, i 
Atès l’article 66.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació a les competències dels municipis, és pel qual 
proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell els serveis d’“Accessibilitat i mobilitat” i/o 
“Millora d’eficiència energètica i ambiental”, als efectes d’execució dels projectes que figuren 
inclosos en la gestió del PUOSC-2012 del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
Segon.- Fer constar que aquesta delegació compren la disponibilitat per part del Consell Comarcal 
dels terrenys, servituds i autoritzacions necessàries per a l’execució de les actuacions. 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per al seu coneixement i 
efectes. 
Quart.-  Facultar la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola perquè en nom i 
representació del mateix signi els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
Cinquè.-  Ratificar aquest acord en la primera sessió plenària que se celebri. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat i no hi ha intervencions, per la qual cosa, se sotmet a votació aquesta proposta i queda 
aprovada per unanimitat. 
 
7.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ AMICS DEL CAMÍ DE SANT 
JAUME.- A continuació la Sra. Alcaldessa dóna lectura a la proposta que presenta en aquest punt i 
que és la següent: 
 

“Atesa la petició realitzada per l’Associació Amics del Camí de Sant Jaume del Palau d’Anglesola 
en relació a la possibilitat que l’Ajuntament pugui cedir un espai municipal com a alberg destinat 
als pelegrins que realitzen el Camí de Sant Jaume, i 
Atès que l’Ajuntament és el titular de les instal·lacions que conformen el pavelló poliesportiu, i  
Atès que es considera que els vestuaris del pavelló poliesportiu poden ser usats com a alberg per 
tots aquells pelegrins que ho considerin oportú, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció 
del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Amics del Camí 
de Sant Jaume del Palau d’Anglesola per a l’ús dels vestuaris del pavelló poliesportiu com a alberg 
per als pelegrins que realitzin el Camí de Sant Jaume.  
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i requerir-los per tal que el dia 17 de maig de 2013 a 
les 14:00h, compareguin a l’Ajuntament per a signar el corresponent conveni. 



Tercer.-  Facultar la Sra. Alcaldessa perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi el 
corresponent conveni. 
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

No hi ha intervencions al debat, pel qual se sotmet a votació aquesta proposta 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 
quinze 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. 

 


