
A la Sala d’actes de la Casa de la Vila, sent les catorze hores del dia setze de novembre de l’any dos 
mil dotze, 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 2-11-2012, es dóna per llegida. La Presidència pregunta si hi ha alguna observació, 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 
presentada 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. 90/12.- Certiplant SL: Llicència urbanística per modificar el traçat d’un ramal derivat de la 
toma 20 del canal i refer el reg intern de les parcel·les 18 i 19 del polígon 1 del terme municipal del 
Palau d’Anglesola. 
 Núm. 107/12.-  Àngel Josep Escudero Sànchez: Llicència urbanística per pintar la façana, de 
l’habitatge ubicat al C. La Fassina, núm. 49. 
Núm. 108/12.- Endesa Distribución Elèctrica SLU: Llicència urbanística per a l’obertura de cates 
per a poder realitzar connexions en la línia elèctrica existent, entre el carrer La Creueta i l’Av. Pau 
Casals. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, amb lliurament, si és el cas, de còpia dels 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.” 
 

Es declara obert el debat i no hi ha cap intervenció pel qual se sotmet a votació la proposta presentada 
que queda aprovada per unanimitat. 

 
3.- LLICÈNCIA AMPLIACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA.- A continuació es procedeix a la lectura 
de la proposta que, copiada, és la següent: 
 

“Atès que la Sra. Sònia Mateu Camps disposa de llicència municipal per a exercir l’activitat de 
videoclub a l’establiment ubicat al C. Urgell, núm. 1, del Palau d’Anglesola, la qual va ser 
concedida per acord de la Comissió de Govern, en data 18-10-2002, i 
Atesa la nova sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Mateu Camps demanant una ampliació de la 
llicència municipal per tal de poder vendre premsa i revistes, i 



Atès el que disposa la Llei 20/2009 i posteriors modificacions, i 
Tenint en compte l’informe tècnic favorable, emès en data 8-11-12  pel Sr. David Palou i Lamarca, 
en el que considera l’activitat com a innòcua, 
És per tot el qual proposo, a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Concedir llicència municipal a la Sra. Sònia Mateu Camps per l’ampliació de l’activitat 
inicial de vídeo club per tal que es complementi amb l’activitat de venda de premsa i revistes. 
Segon.- Emetre la liquidació de les taxes corresponents a la tramitació de l’expedient d’ampliació 
de llicència d’activitat innòcua. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada. 
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. 
 
4.- 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 20.333,24 € presentades en aquest Ajuntament des 
de la darrera aprovació, efectuada en sessió de la Junta de Govern del dia 02-11-2012, 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 15-11-12, que s’adjunta a l’expedient, i que 
importen un total de 20.333,24 €, 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.” 
 

Com que no hi ha cap intervenció se sotmet a votació la proposta presentada que queda aprovada per 
unanimitat. 

 
5.- PROJECTE “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CONSULTORI MÈDIC” .- Procedeix en 
aquest punt, la lectura de la proposta que es presenta i que diu: 
 

“Vist el projecte d’obres titulat “Reforma i ampliació del consultori mèdic” elaborat pels 
arquitectes Sr. Carles R. Guerrero Sala i la Sra. Aroa Guardiola Franci, dels Serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell,  per a l’execució de la citada obra de competència municipal, i 
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració, 
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’art. 121 
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, i 
Atès que el projecte titulat “Reforma i ampliació del consultori mèdic” conté el desplegament 
complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat d'infraestructures d’aquest 
municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall 
necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra, i 
Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, 
la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles 
establertes per la legislació de règim local i, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit 
d’informació pública, notificació individual a les persones directament afectades, si s’escau, 
segons disposa l’article 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, i s’ha de donar audiència, al 
departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, i 



Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article 20.1 de la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, i 
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació inicial és la Junta de Govern per delegació del Ple 
efectuada en data 8 d’agost de 2011, 
És pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord 
  
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública de competència municipal titulat 
“Reforma i ampliació del consultori mèdic”. 
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta  dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i a la web municipal a fi de que qualsevol interessat  
pugui presentar al·legacions. Cas de no presentar-se al·legacions aquesta aprovació esdevindrà 
definitiva. 
Tercer.- Remetre l’expedient al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  i, si s’escau, 
a les altres administracions les competències de les quals tinguin incidència en l'objecte del 
projecte, als efectes d’informe preceptiu.     
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.” 
 

S’obre el debat amb una breu explicació dels continguts del projecte per part de la Sra. Alcaldessa, del 
quals tots en queden assabentats. 
 
Sense cap més intervenció se sotmet a votació l’anterior proposta la qual queda aprovada per 
unanimitat de tots els regidors assistents. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES.-  No se’n presenta cap. 

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

 
 

 
 

 


